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Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet välkomnar de 

synbara framsteg som gjorts i 

utformningen av ett starkare europeiskt 

försvar sedan antagandet av den globala 

strategin för Europeiska unionens 

utrikes- och säkerhetspolitik i juni 2016. 

Parlamentet välkomnar i synnerhet 

inrättandet av en europeisk försvarsfond, 

den föreslagna ökningen av den 

förberedande åtgärden för försvarsrelaterad 

forskning och lagstiftningsförslaget om ett 

europeiskt försvarsindustriellt 

utvecklingsprogram. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att öka sina 

framtida finansiella bidrag till EU:s 

budget för att täcka EU:s alla 

extrakostnader i samband med Europeiska 

försvarsfonden. 

13. Europaparlamentet avvisar ett 

starkare europeiskt försvar, och avvisar i 

synnerhet inrättandet av en europeisk 

försvarsfond, den föreslagna ökningen av 

den förberedande åtgärden för 

försvarsrelaterad forskning och 

lagstiftningsförslaget om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram. 

Parlamentet påminner i detta avseende om 

att artikel 41.2 i EU-fördraget innehåller 

ett förbud mot att låta driftsutgifter i 

samband med åtgärder som har militära 

eller försvarsmässiga konsekvenser 

belasta unionens budget. 

Or. en 
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Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet understryker 

att kommissionen och ett ökande antal 

medlemsstater har åtagit sig att inrätta en 

europeisk försvarsunion och att det finns 

ett starkt stöd för detta bland EU-

medborgarna. Parlamentet betonar att 

detta motsvarar de krav från EU-

medborgare och parlamentet som särskilt 

parlamentet har gett uttryck för i form av 

flera uppmaningar i sina tidigare 

resolutioner. Parlamentet understryker 

den större effektivitet och det borttagna 

dubbelarbete och den kostnadsminskning 

som kommer att bli följden av en starkare 

europeisk försvarsintegration. 

Parlamentet betonar emellertid att det 

krävs fortsatt politisk vilja och 

beslutsamhet för att inrätta en verklig 

europeisk försvarsunion. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att förbinda 

sig till ett gemensamt och oberoende 

europeiskt försvar och att sträva efter att 

säkerställa att deras nationella 

försvarsbudgetar på tio åt uppgår till 

minst två procent av deras BNP. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet välkomnar 

den nyligen demonstrerade politiska 

viljan att göra GSFP mer effektiv. 

Parlamentet stöder varje försök att 

lösgöra hela potentialen i 

Lissabonfördraget genom att få 

samarbetet mellan medlemsstaterna att 

fungera och göra den operativt relevanta 

kapaciteten tillgänglig för att fullfölja 

uppdragen i artikel 43.1 i EU-fördraget, 

genom att 

utgår 

a) omedelbart inrätta startfonden så som 

föreskrivs i fördraget för att möjliggöra 

snabba insatser, 

 

b) inrätta permanent strukturerat 

samarbete om de militära aspekter som är 

nödvändiga för att genomföra GSFP-

uppdrag som t.ex. permanent samlade 

militära enheter, 

 

c) reformera den mellanstatliga 

gemensamma finansieringsmekanismen 

Athena för att förverkliga solidariteten 

mellan de medlemsstater som endast kan 

bidra finansiellt och de som endast kan 

bidra med trupper till en GSFP-åtgärd, 
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d) göra samlad och delad kapacitet till en 

regel och inte till ett undantag, och att 

närma sig ett genomförande av flertalet 

av de 300 förslag som lades fram av de 

28 överbefälhavarna 2011, 

 

e) samla nationella resurser avseende 

forskning, utveckling, upphandling, 

underhåll och utbildning, 

 

f) samordna nationell försvarsplanering 

(samordnad årlig försvarsöversikt) enligt 

nuvarande planer, 

 

g) ta initiativ till gemensamma 

bestämmelser för certifiering för militära 

ändamål och en gemensam politik för 

försörjningstrygghet, 

 

h) från kommissionens sida tillämpa 

regler för den inre marknaden i 

överensstämmelse med 2009 års direktiv 

om försvarsupphandling med avseende på 

nationella försvarsupphandlingsprojekt. 

 

Or. en 



 

AM\1141459SV.docx  PE614.283v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.12.2017 A8-0351/8 

Ändringsförslag  8 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  31a. Europaparlamentet förkastar 

inrättandet och genomförandet av ett 

permanent strukturerat samarbete, 

eftersom det i praktiken innebär 

instiftande av en europeisk försvarsunion 

och en ytterligare militarisering av EU. 

Parlamentet varnar för att den befintliga 

regeln om enhällighet i rådet när det 

gäller beslut om Gusp och GSFP kommer 

att upphävas genom ett permanent 

strukturerat samarbete.  

Or. en 
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Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  39a. Europaparlamentet motsätter sig 

tanken att inrätta ett generaldirektorat för 

försvar (GD Försvar), och motsätter sig 

även all ytterligare militarisering av 

Europeiska unionen och dess politik. 

Parlamentet understryker att EU bör 

upprätthålla fred och stabilitet, främja 

och skydda grundläggande och mänskliga 

rättigheter genom en fredlig och civil 

utrikespolitik och fokusera på diplomatisk 

och fredlig konfliktlösning, bland annat 

genom medlingsinitiativ. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 46a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  46a. Europaparlamentet avvisar 

finansiering av GSFP-uppdrag och 

militära insatser, särskilt genom EU:s 

budget. Parlamentet påminner om att 

artikel 41.2 i EU-fördraget anger att 

driftsutgifter i samband med operationer 

som har militära eller försvarsmässiga 

konsekvenser inte får belasta unionens 

budget. Parlamentet avvisar 

Athenamekanismen och förslaget om att 

utvidga de kostnader som täcks av 

mekanismen, såsom användning av EU-

stridsgrupper, eftersom detta skulle öka 

alla medlemsstaters automatiska 

finansiella deltagande i varje militärt EU-

uppdrag. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 70 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att se över 

instrumentet som bidrar till stabilitet och 

fred för att stödja åtgärder som utförs inom 

initiativet kapacitetsuppbyggnad till stöd 

för säkerhet och utbildning, vilket kommer 

att göra det möjligt för EU att finansiera 

kapacitetsuppbyggnad och motståndskraft 

samt bidra till att stärka säkerhets- och 

försvarskapaciteten i partnerländer. 

Parlamentet uppmuntrar Europeiska 

utrikestjänsten och kommissionen att 

utan dröjsmål genomföra initiativet 

kapacitetsuppbyggnad till stöd för 

säkerhet och utbildning i syfte att 

förbättra GSFP-uppdragens effektivitet 

och hållbarhet och tillhandahålla en mer 

flexibel och integrerad EU-strategi som 

drar nytta av de civil-militära 

synergieffekterna.  

70. Europaparlamentet förkastar 

kommissionens förslag att se över 

instrumentet som bidrar till stabilitet och 

fred för att stödja åtgärder som utförs inom 

initiativet kapacitetsuppbyggnad till stöd 

för säkerhet och utbildning, vilket kommer 

att göra det möjligt för EU att finansiera 

utbildning och utrustning för militära 

aktörer i partnerländer. Parlamentet anser 

att detta skulle bana väg för missbruk av 

utvecklingsbistånd och att det skulle strida 

mot artikel 208 i EUF-fördraget, som 

syftar till att utrota fattigdomen.  

Or. en 

 

 


