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5.12.2018 A8-0375/16 

Ændringsforslag  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger, at Ruslands 

besættelse i Ukraine stadig er 

igangværende, at Minskaftalerne – uden 

hvilke konflikten ikke kan løses – ikke er 

blevet implementeret, og at den ulovlige 

annektering og militarisering af Krim 

fortsætter;  er meget bekymret for, at 

Ruslands alt for vidtgående militærøvelser 

og -aktiviteter og landets hybride 

taktikker, herunder cyberterrorisme, 

falske nyheder og 

desinformationskampagner samt 

økonomisk og energimæssig afpresning, 

er i gang med at destabilisere de østlige 

partnerlande og det vestlige Balkan, og at 

de nu også rettes mod vestlige 

demokratier, hvor de øger spændingerne;  
er bekymret for, at sikkerhedsmiljøet 

omkring EU vil forblive meget ustabilt i de 

kommende år;  gentager Vestbalkans 

strategiske betydning for EU’s sikkerhed 

og stabilitet og behovet for at fokusere og 

styrke EU’s politiske engagement i denne 

region, herunder ved at styrke mandatet for 

EU's FSFP-missioner;  er af den faste 

overbevisning, at der er behov for mere 

integration og koordinering for at 

overvinde EU's sårbarhed; 

7. er bekymret for, at 

sikkerhedsmiljøet omkring EU vil forblive 

meget ustabilt; gentager Vestbalkans 

strategiske betydning for EU’s sikkerhed 

og stabilitet og behovet for at fokusere og 

styrke EU’s politiske engagement i denne 

region, herunder ved at styrke mandatet for 

EU's FSFP-missioner; er af den faste 

overbevisning, at der er behov for mere 

integration og koordinering for at 

overvinde EU's sårbarhed; 

Or. en 
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Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 
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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;  

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Ændringsforslag  18 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-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. bemærker, at militær mobilitet 

indtager en stadig vigtigere plads på den 

europæiske dagsorden for forsvarsområdet; 

understreger, at afbalanceret 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 være geografisk 

afbalancerede og 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); 

Or. en 
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Fabio Massimo Castaldo 
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Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. understreger, at EU skal anvende 

hele værktøjskassen med tilgængelige 

politiske instrumenter – fra blød til hård 

magt og fra kortsigtede foranstaltninger til 

langsigtede politikker;  bekræfter 

betydningen af at udvikle de nødvendige 

civile og militære kapaciteter, herunder ved 

at samle og dele, til at håndtere de 

omfattende sikkerhedsudfordringer i og 

omkring Europa, der er skitseret i EU's 

globale strategi;  minder om, at EU's 

globale strategi tilskynder til et vidtgående 

forsvarssamarbejde inden for Unionen;  

20. understreger, at EU skal anvende 

hele værktøjskassen med tilgængelige 

politiske instrumenter fra kortsigtede 

foranstaltninger til langsigtede politikker; 

bekræfter betydningen af at udvikle de 

nødvendige civile og militære kapaciteter, 

herunder ved at samle og dele, til at 

håndtere de omfattende 

sikkerhedsudfordringer i og omkring 

Europa, der er skitseret i EU's globale 

strategi; minder om, at EU's globale 

strategi tilskynder til et vidtgående 

forsvarssamarbejde inden for Unionen; 

Or. en 
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Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at EU-medlemsstaterne skal 

tilstræbe at forbedre deres militære 

kapaciteter til at dække hele spektret af 

land-, luft-, rum-, hav- og 

cyberkapaciteter, herunder strategiske 

katalysatorer, for at gøre EU's FSFP til en 

troværdig magt;  understreger behovet for 

at investere i efterretning, overvågning og 

rekognoscering, satellitkommunikation og 

uafhængig adgang til rummet samt 

permanent jordobservation for bedre at 

kunne vurdere interne og eksterne trusler;

  

21. mener, at EU-medlemsstaterne skal 

tilstræbe at forbedre deres militære 

kapaciteter for at gøre EU's FSFP til en 

troværdig magt;  understreger behovet for 

at investere i efterretning, overvågning og 

rekognoscering, satellitkommunikation og 

uafhængig adgang til rummet samt 

permanent jordobservation for bedre at 

kunne vurdere interne og eksterne trusler; 

Or. en 
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Ændringsforslag  21 

Fabio Massimo Castaldo 
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Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. understreger, at indsatsen for så 

vidt angår militær mobilitet bør være en 

prioritet og et bidrag til en effektiv 

gennemførelse af FSFP-missioner og -

operationer og til alliancens 

forsvarsposition;  tilskynder derfor begge 

organisationer til fortsat i videst muligt 

omfang at arbejde tæt sammen om militær 

mobilitet, herunder gennem udvikling af 

fælles krav for at muliggøre hurtig 

transport af styrker og materiel gennem 

Europa, samtidig med at der holdes øje 

med de udfordringer, der kommer fra 

forskellige fronter, og især fra syd og øst;  

opfordrer Kommissionen til at understøtte 

denne indsats med de nødvendige 

investeringer og, hvor det er 

hensigtsmæssigt, med lovgivning;  

understreger behovet for at lette 

administrationsprocedurerne for 

grænseoverskridende bevægelighed af 

styrker til hurtig indsats i EU;  

53. understreger, at indsatsen for så 

vidt angår geografisk afbalanceret militær 

mobilitet bør være en prioritet og et bidrag 

til en effektiv gennemførelse af FSFP-

missioner og -operationer og til alliancens 

forsvarsposition; tilskynder derfor begge 

organisationer til fortsat i videst muligt 

omfang at arbejde tæt sammen om militær 

mobilitet, herunder gennem udvikling af 

fælles krav for at muliggøre hurtig 

transport af styrker og materiel gennem 

Europa, samtidig med at der holdes øje 

med de udfordringer, der kommer fra 

forskellige fronter, og især fra syd og øst; 

opfordrer Kommissionen til at understøtte 

denne indsats med de nødvendige 

investeringer og, hvor det er 

hensigtsmæssigt, med lovgivning; 

understreger behovet for at lette 

administrationsprocedurerne for 

grænseoverskridende bevægelighed af 

styrker til hurtig indsats i EU; 

Or. en 

 

 


