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5.12.2018 A8-0375/1 

Ändringsförslag  1 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Medlemsstaterna har föresatt sig att 

gradvis utforma en gemensam 

försvarspolitik som i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 42 i EU-fördraget 

skulle kunna leda till ett gemensamt 

försvar, och därmed stärka den 

europeiska identiteten och 

självständigheten i syfte att främja fred, 

säkerhet och framsteg i Europa och 

övriga delar av världen.  

A. Medlemsstaterna har ännu inte 

bestämt sig för att gradvis utforma en 

gemensam försvarspolitik som i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 42 i EU-

fördraget skulle kunna leda till ett 

gemensamt försvar, vilket kräver ett 

enhälligt beslut i Europeiska rådet och 

ratificering av det beslutet i 

överensstämmelse med medlemsstaternas 

respektive nationella konstitutionella 

krav. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Ändringsförslag  2 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att 

dessa utmaningar är alltför stora för att ett 

enskilt land ska kunna klara dem på egen 

hand. Parlamentet betonar att det är av 

avgörande betydelse att EU reagerar på 

utmaningarna på ett snabbt, konsekvent, 

effektivt och samstämmigt sätt och i 

samförstånd med allierade, partner och 

andra internationella organisationer. 

Parlamentet noterar att den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) är 

ett av de verktyg som kan användas för att 

ta itu med många av dessa utmaningar, 

men att det bör användas mer effektivt och 

i överensstämmelse med andra externa och 

interna instrument för att göra det möjligt 

för EU att bidra på ett avgörande sätt till 

hanteringen av internationella kriser och 

för att visa sin strategiska autonomi. 

Parlamentet påpekar att GSFP-

institutionerna är på plats, liksom dess 

många instrument, och uppmanar 

medlemsstaterna att använda dem utan 

dröjsmål. 

2. Europaparlamentet betonar att 

dessa utmaningar är alltför stora för att ett 

enskilt land ska kunna klara dem på egen 

hand. Parlamentet betonar att det är av 

avgörande betydelse att EU reagerar på 

utmaningarna på ett snabbt, konsekvent, 

effektivt och samstämmigt sätt och i 

samförstånd med allierade, partner och 

andra internationella organisationer. 

Parlamentet noterar att den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) är 

ett av de verktyg som kan användas för att 

ta itu med många av dessa utmaningar, 

men att det bör användas mer effektivt och 

i överensstämmelse med andra externa och 

interna instrument för att göra det möjligt 

för EU att bidra på ett avgörande sätt till 

hanteringen av internationella kriser. 

Parlamentet påpekar att GSFP-

institutionerna är på plats, liksom dess 

många instrument, och uppmanar 

medlemsstaterna att använda dem utan 

dröjsmål. Parlamentet betonar att 

unionens första svar på dagens 

utmaningar bör vara förebyggande, civilt 

och diplomatiskt, och den militära 

komponenten i GSFP bör endast 

användas som en sista utväg. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Ändringsförslag  3 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att sträva efter att 

uppfylla målet att använda två procent av 

BNP till försvaret och 20 procent av sina 

försvarsbudgetar till utrustning som enligt 

Europeiska försvarsbyrån (EDA) är 

nödvändig, inbegripet relaterad forskning 

och utveckling.  

14. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att använda tjugo procent 

av sina budgetar för forskning och 

utveckling av försvaret, i samverkan och i 

enlighet med vad medlemsstaterna kom 

överens om redan 2007. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Ändringsförslag  4 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet välkomnar 

skapandet av en särskild rubrik för 

försvar i kommissionens förslag till 

flerårig budgetram, och särskilt 

inrättandet av en budgetpost från vilken 

Europeiska försvarsfonden och projekt 

för militär rörlighet kommer att 

finansieras. Parlamentet anser att dessa 

beslut med största sannolikhet kommer att 

kräva en centraliserad förvaltning på 

kommissionsnivå av försvarsfrågorna. 

Parlamentet betonar att finansiering från 

den budgetposten bör användas exklusivt 

för försvarsändamål utan politisering, 

eftersom säkerhetsfrågan är odelbar och 

bör överensstämma med 

medlemsstaternas behov vad gäller 

kapacitet och infrastruktur och vara i 

linje med EU:s strävan efter strategiskt 

oberoende. 

15. Europaparlamentet beklagar djupt 

den avsevärda minskningen med ungefär 

två tredjedelar av de medel som finns för 

civilt konfliktförebyggande och 

fredsbyggande i den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027 jämfört med 

innevarande budgetplan. Parlamentet 

uppmanar utrikestjänsten och 

kommissionen att se över denna 

ståndpunkt och att fördubbla 

investeringarna i civilt 

konfliktförebyggande för den kommande 

fleråriga budgetramen.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Ändringsförslag  5 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet noterar att den 

militära rörligheten blir en allt mer 

framträdande fråga på den europeiska 

försvarsagendan. Parlamentet betonar att 

militär rörlighet är ett centralt strategiskt 

verktyg i rådande hotmiljö, och av stor vikt 

för såväl den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken som för medlemsstaternas 

andra multilaterala skyldigheter, inbegripet 

Nato. Parlamentet understryker vikten av 

att anpassa befintliga nätverk till behov vad 

gäller militär rörlighet. Parlamentet 

välkomnar därför att militär rörlighet 

inkluderas inte bara i förslaget till den nya 

fonden för ett sammanlänkat Europa utan 

även inom det permanenta strukturerade 

samarbetet, och dessutom har en 

framträdande roll i samarbetet mellan EU 

och Nato. Parlamentet betonar att dessa 

olika projekt måste samordnas ordentligt, 

inklusive med allierade, så att de ger 

önskade resultat. Parlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att anslå 

6,5 miljarder euro till projekt för militär 

rörlighet genom fonden för ett 

sammanlänkat Europa i nästa fleråriga 

budgetram (2021–2027).  

16. Europaparlamentet noterar att 

ämnet militär rörlighet står på den 

europeiska försvarsagendan. Parlamentet 

betonar att militär rörlighet är ett centralt 

strategiskt verktyg i rådande hotmiljö, och 

av stor vikt för såväl den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken som för 

medlemsstaternas andra multilaterala 

skyldigheter, inbegripet Nato. Parlamentet 

understryker vikten av att anpassa 

befintliga nätverk till behov vad gäller 

militär rörlighet. Parlamentet noterar 

därför att militär rörlighet inkluderas inom 

det permanenta strukturerade samarbetet 

och dessutom har en framträdande roll i 

samarbetet mellan EU och Nato. 

Parlamentet betonar att dessa olika projekt 

måste samordnas ordentligt, inklusive med 

allierade, så att de ger önskade resultat.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Ändringsförslag  6 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet välkomnar 

inrättandet av ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

som syftar till att stödja 

konkurrenskraften och 

innovationskapaciteten inom unionens 

försvarsindustri med 500 miljoner euro 

årligen fram till 2020. Parlamentet 

efterlyser dess snabba genomförande.

  

28. Europaparlamentet anser att 

kommissionen bör reglera 

försvarssektorerna i Europeiska unionen 

och erbjuda sina tjänster och sin långa 

erfarenhet för att väsentligt öka 

effektiviteten och insynen i 

industriprocesser och samarbetsprojekt. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Ändringsförslag  7 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 30 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet välkomnar 

förslaget till förordning om inrättande av 

en europeisk försvarsfond och den 

betydande finansiering som kommissionen 

föreslagit för nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet efterlyser att hänsyn tas till de 

första lärdomarna från genomförandet av 

det europeiska försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet, pilotprojekten och 

den förberedande åtgärden för 

försvarsrelaterad forskning. Parlamentet 

betonar att resultaten från det europeiska 

försvarsindustriella utvecklingsprogrammet 

bör beaktas på vederbörligt sätt och 

uttrycker sin förhoppning om att förslaget 

kan antas så snart som möjligt i syfte att 

förbättra Europas försvarsindustri och 

dess förmåga att samarbeta med sina 

partner.  

30. Europaparlamentet välkomnar 

förslaget till förordning om inrättande av 

en europeisk försvarsfond och den 

betydande finansiering som kommissionen 

föreslagit för nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet efterlyser att hänsyn tas till de 

första lärdomarna från genomförandet av 

det europeiska försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet, pilotprojekten och 

den förberedande åtgärden för 

försvarsrelaterad forskning. Parlamentet 

betonar att resultaten från det europeiska 

försvarsindustriella utvecklingsprogrammet 

bör beaktas på vederbörligt sätt, och 

hoppas att man kommer att upprätthålla 

parlamentets ståndpunkt att inhumana 

vapen, såsom dödliga autonoma 

vapensystem, inte ska kunna komma 

ifråga för stöd. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Ändringsförslag  8 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet betonar att 

Europeiska försvarsbyrån bör bli 

genomförandeorgan för unionens åtgärder 

inom den europeiska politiken för kapacitet 

och försvarsmateriel, när så föreskrivs i 

Lissabonfördraget. Parlamentet betonar 

att Europeiska försvarsbyråns 

administrativa och operativa utgifter bör 

finansieras via unionens budget. 
Parlamentet välkomnar de mindre 

justeringar som gjorts i försvarsbyråns 

budget, men betonar att Europeiska 

försvarsbyråns ökade ansvar bland annat 

inom ramen för det permanenta 

strukturerade samarbetet, den 

samordnade årliga försvarsöversikten och 

Europeiska försvarsbyrån kräver adekvat 

finansiering.  

32. Europaparlamentet betonar att 

Europeiska försvarsbyrån bör bli 

genomförandeorgan för unionens åtgärder 

inom den europeiska politiken för kapacitet 

och försvarsmateriel, när så föreskrivs i 

Lissabonfördraget. Parlamentet välkomnar 

de mindre justeringar som gjorts i 

försvarsbyråns budget. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Ändringsförslag  9 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet välkomnar 

senaste åtgärder för att stärka den civila 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken som en viktig del av EU:s 

gemensamma strategi, särskilt 

utvecklingen av kapacitet och lyhördhet 

hos civila uppdrag inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken och tonvikten på att 

förbättra effektiviteten i att ta itu med 

utmaningar längs gränsen mellan inrikes- 

och utrikespolitik. Parlamentet betonar att 

rådet och kommissionen bör öka 

investeringarna i den kommande fleråriga 

budgetramen för förebyggande av civila 

konflikter, vilket bidrar till att EU:s roll 

som internationell aktör ökar. Parlamentet 

ser gärna att strukturerna och förfarandena 

för GSFP justeras så att civila och militära 

uppdrag och insatser kan sättas in och ledas 

snabbare och på ett effektivare och mer 

integrerat sätt. 

34. Europaparlamentet välkomnar den 

senaste tidens åtgärder för att stärka den 

civila gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken som en viktig del av EU:s 

gemensamma strategi, särskilt 

utvecklingen av kapacitet och lyhördhet 

hos civila uppdrag inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken och tonvikten på att 

förbättra effektiviteten i att ta itu med 

utmaningar. Parlamentet betonar att rådet 

och kommissionen bör öka investeringarna 

i den kommande fleråriga budgetramen för 

förebyggande av civila konflikter, vilket 

bidrar till att EU:s roll som internationell 

aktör ökar. Parlamentet ser gärna att 

strukturerna och förfarandena för GSFP 

justeras så att civila och militära uppdrag 

och insatser kan sättas in och ledas 

snabbare och på ett effektivare och mer 

integrerat sätt.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Ändringsförslag  10 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 34a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  34a. Europaparlamentet efterlyser ett 

initiativ för att avsevärt stärka den civila 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, antingen via en civil 

överenskommelse inom den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken eller via 

andra medel. Parlamentet påminner om 

att den civila gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken enligt fördraget har till 

uppgift att hantera kriser och stabilisera 

institutionerna i instabila länder som 

genomlevt krig och konflikter, inte att 

hantera migration.  

Or. en 

 

 


