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5.12.2018 A8-0375/1 

Ændringsforslag  1 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at medlemsstaterne 

har besluttet sig for gradvist at udforme en 

fælles forsvarspolitik, som kan føre til et 

fælles forsvar i overensstemmelse med 

bestemmelserne i artikel 42 i TEU, 

hvorved den europæiske identitet og 

uafhængighed styrkes med henblik på at 

fremme fred, sikkerhed og fremskridt i 

Europa og i verden;  

A. der henviser til, at medlemsstaterne 

endnu ikke har besluttet sig for gradvist at 

udforme en fælles forsvarspolitik, som kan 

føre til et fælles forsvar i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

artikel 42 i TEU, hvilket kræver en 

enstemmig afgørelse i Det Europæiske 

Råd og ratificering af denne afgørelse i 

overensstemmelse med medlemsstaternes 

respektive forfatningsmæssige krav; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Ændringsforslag  2 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at disse udfordringer 

er for store til, at de kan løses af et enkelt 

land;  understreger, at det er af afgørende 

betydning, at EU hurtigt, konsekvent, 

effektivt, med én stemme og i samarbejde 

med allierede, partnere og andre 

internationale organisationer  reagerer på 

disse udfordringer; bemærker, at den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)  er et 

nyttigt redskab til at tackle mange af disse 

udfordringer, men at det skal bruges mere 

effektivt og i samspil med andre eksterne 

og interne instrumenter for at sætte EU i 

stand til på afgørende vis at bidrage til 

håndteringen af internationale kriser og 

fastslå sin strategiske autonomi;  påpeger, 

at FSFP-institutionerne og deres mange 

instrumenter er på plads, og opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til straks at 

gøre brug af dem; 

2. understreger, at disse udfordringer 

er for store til, at de kan løses af et enkelt 

land; understreger, at det er af afgørende 

betydning, at EU hurtigt, konsekvent, 

effektivt, med én stemme og i samarbejde 

med allierede, partnere og andre 

internationale organisationer reagerer på 

disse udfordringer; bemærker, at den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) er et 

nyttigt redskab til at tackle mange af disse 

udfordringer, men at det skal bruges mere 

effektivt og i samspil med andre eksterne 

og interne instrumenter for at sætte EU i 

stand til på afgørende vis at bidrage til 

håndteringen af internationale kriser; 

påpeger, at FSFP-institutionerne og deres 

mange instrumenter er på plads, og 

opfordrer indtrængende medlemsstaterne 

til straks at gøre brug af dem; 

understreger, at Unionens første reaktion 

på de aktuelle udfordringer bør være 

forebyggende, civil og diplomatisk, og at 

den militære komponent i FSFP kun bør 

anvendes som en sidste udvej; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Ændringsforslag  3 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer medlemsstaterne til at 

sigte efter målet på 2 % af BNP til 

forsvarsudgifter og til at bruge 20 % af 

deres forsvarsbudgetter på udstyr, som 

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) 

har udpeget som nødvendigt, herunder 

relevant forskning og udvikling;  

14. opfordrer medlemsstaterne til at 

bruge 20 % af deres FoU-

forsvarsbudgetter i fællesskab, som det 

allerede blev aftalt mellem 

medlemsstaterne i 2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Ændringsforslag  4 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. glæder sig over medtagelsen af et 

særligt afsnit for forsvar i Kommissionens 

forslag til den flerårige finansielle ramme 

(FFR) og navnlig oprettelsen af en 

budgetpost, der skal finansiere Den 

Europæiske Forsvarsfond og militære 

mobilitetsprojekter;  er af den opfattelse, 

at disse beslutninger højst sandsynligt vil 

kræve central forvaltning på 

forsvarsområdet under Kommissionen;  

understreger, at midler fra denne 

budgetpost udelukkende bør bruges til 

forsvarsformål, uden politisering, da 

sikkerhed er udelelig og bør være i 

overensstemmelse med medlemsstaternes 

kapacitets- og infrastrukturbehov og i 

overensstemmelse med EU's mål om 

strategisk autonomi; 

15. beklager dybt den betydelige 

nedskæring med omkring to tredjedele af 

de midler, der er til rådighed til civil 

konfliktforebyggelse og fredsskabelse i 

FFR for 2021-2027 sammenlignet med 

indeværende finansieringsramme; 

opfordrer indtrængende EU-

Udenrigstjenesten og Kommissionen til at 

overveje denne holdning og til at fordoble 

investeringerne i civil 

konfliktforebyggelse for den kommende 

FFR;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Ændringsforslag  5 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. bemærker, at militær mobilitet 

indtager en stadig vigtigere plads på den 

europæiske dagsorden for forsvarsområdet;  

understreger, at militær mobilitet er et 

centralt strategisk værktøj i det aktuelle 

trusselsmiljø, som er af afgørende 

betydning for både FSFP og 

medlemsstaternes andre multilaterale 

forpligtelser, herunder NATO;  

understreger vigtigheden af at tilpasse 

eksisterende netværk til militære 

mobilitetsbehov;  glæder sig derfor over, at 

militær mobilitet er medtaget ikke blot i 

forslaget til den nye Connecting Europe-

facilitet, men også i PESCO, og over dets 

fremtrædende rolle i samarbejdet mellem 

EU og NATO;  understreger, at disse 

forskellige projekter skal koordineres 

ordentligt, herunder med allierede, for at 

sikre, at de giver de ønskede resultater;  

glæder sig over Kommissionens forslag 

om at afsætte 6,5 mia. EUR til militære 

mobilitetsprojekter gennem Connecting 

Europe-faciliteten i den næste FFR 

(2021-2027);  

16. noterer sig emnet militær mobilitet 

på den europæiske dagsorden for 

forsvarsområdet; understreger, at militær 

mobilitet er et centralt strategisk værktøj i 

det aktuelle trusselsmiljø, som er af 

afgørende betydning for både FSFP og 

medlemsstaternes andre multilaterale 

forpligtelser, herunder NATO; 

understreger vigtigheden af at tilpasse 

eksisterende netværk til militære 

mobilitetsbehov; bemærker derfor, at 

militær mobilitet er medtaget i PESCO, og 

at det spiller en fremtrædende rolle i 

samarbejdet mellem EU og NATO; 

understreger, at disse forskellige projekter 

skal koordineres ordentligt, herunder med 

allierede, for at sikre, at de giver de 

ønskede resultater;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Ændringsforslag  6 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over etableringen af 

programmet for udvikling af den 

europæiske forsvarsindustri (EDIDP), der 

har til formål at støtte konkurrenceevnen 
og innovationskapaciteten i EU's 

forsvarsindustri med 500 mio. EUR indtil 

2020;  opfordrer til hurtig gennemførelse 

heraf;  

28. mener, at Kommissionen bør 

regulere forsvarssektorerne i EU, og 

tilbyder sine tjenester og store erfaring 

med markant at forøge effektiviteten og 

gennemsigtigheden af industrielle 

processer og samarbejdsprojekter; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Ændringsforslag  7 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. hilser forslaget til forordning om 

oprettelse af en europæisk forsvarsfond 

(EUF)  og over den betydelige finansiering, 

som Kommissionen har foreslået for den 

næste FFR,  velkommen; opfordrer til, at 

der tages højde for de indledende 

erfaringer fra implementeringen af EDIDP, 

pilotprojektet og den forberedende 

foranstaltning for forsvarsforskning;  

understreger, at der bør tages behørigt 

hensyn til resultaterne af EDIDP, og 

udtrykker håb om, at forslaget kan 

vedtages så hurtigt som muligt med 

henblik på at forbedre Europas 

forsvarsindustri og dens evne til at 

samarbejde med partnere;  

30. hilser forslaget til forordning om 

oprettelse af en europæisk forsvarsfond 

(EUF) og over den betydelige finansiering, 

som Kommissionen har foreslået for den 

næste FFR, velkommen; opfordrer til, at 

der tages højde for de indledende 

erfaringer fra implementeringen af EDIDP, 

pilotprojektet og den forberedende 

foranstaltning for forsvarsforskning; 

understreger, at der bør tages behørigt 

hensyn til resultaterne af EDIDP, og 

udtrykker håb om, at Parlamentets 

holdning om, at umenneskelige våben, 

såsom dødbringende autonome 

våbensystemer, ikke er støtteberettigede, 

vil blive opretholdt; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Ændringsforslag  8 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. understreger endnu en gang, at 

EDA bør være det organ, der gennemfører 

Unionens aktioner under den europæiske 

kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik, hvor 

dette er fastsat i Lissabontraktaten;  

understreger, at EDA's administrative og 

operationelle udgifter bør finansieres over 

Unionens budget; glæder sig over de 

mindre justeringer, der har fundet sted af 

EDA's budget,men understreger, at EDA's 

øgede ansvar i forbindelse med bl.a. 

PESCO, CARD og EUF kræver 

tilstrækkelig finansiering;  

32. understreger endnu en gang, at 

EDA bør være det organ, der gennemfører 

Unionens aktioner under den europæiske 

kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik, hvor 

dette er fastsat i Lissabontraktaten; glæder 

sig over de mindre justeringer, der har 

fundet sted af EDA's budget; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Ændringsforslag  9 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. glæder sig over de nylige tiltag til 

med henblik på at styrke civil FSFP som en 

vigtig del af EU's fælles tilgang, særlig 

udviklingen af civile FSFP-missioners 

kapaciteter og reaktionsevne og fokus på 

forbedring af effektiviteten i forbindelse 

med håndtering af udfordringer langs den 

interne-eksterne sammenhæng;  

understreger, at Rådet og Kommissionen 

bør øge investeringerne i den kommende 

FFR til civil konfliktforebyggelse, der 

bidrager til at styrke EU's rolle som 

international aktør;  opfordrer til en 

justering af FSFP-strukturerne og -

procedurerne med henblik på at indsætte 

og dirigere civile og militære missioner og 

operationer hurtigere og på en mere 

effektiv og integreret måde; 

34. glæder sig over de nylige tiltag til 

med henblik på at styrke civil FSFP som en 

vigtig del af EU's fælles tilgang, særlig 

udviklingen af civile FSFP-missioners 

kapaciteter og reaktionsevne og fokus på 

forbedring af effektiviteten i forbindelse 

med håndtering af udfordringer; 

understreger, at Rådet og Kommissionen 

bør øge investeringerne i den kommende 

FFR til civil konfliktforebyggelse, der 

bidrager til at styrke EU's rolle som 

international aktør; opfordrer til en 

justering af FSFP-strukturerne og -

procedurerne med henblik på at indsætte 

og dirigere civile og militære missioner og 

operationer hurtigere og på en mere 

effektiv og integreret måde;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Ændringsforslag  10 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  34a. opfordrer til et initiativ til markant 

styrkelse af civil FSFP, uanset om det er 

via civil FSFP Compact eller via andre 

midler; minder om, at civil FSFP i 

henhold til traktaten har til formål at 

håndtere kriser og stabilisere institutioner 

i skrøbelige lande i post-

konfliktsituationer, og ikke at håndtere 

migration;  

Or. en 

 

 


