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5.12.2018 A8-0375/16 

Ändringsförslag  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar att 

Rysslands ockupation i Ukraina 

fortfarande pågår, att Minskavtalen – 

utan vilka det inte kan finnas någon 

lösning på konflikten – inte har 

genomförts och att den illegala 

annekteringen och militariseringen av 

Krimhalvön fortsätter. Parlamentet är 

djupt oroat över att Rysslands överdrivna 

militära övningar och verksamhet och 

dess hybrida taktiker, inklusive 

cyberterrorism, falska nyheter och 

desinformationskampanjer samt 

ekonomisk och energirelaterad 

utpressning destabiliserar länderna i det 

östliga partnerskapet och på västra 

Balkan och att de också drabbar 

västerländska demokratier och ökar 

spänningar inom dem. Parlamentet är 

bekymrat över att säkerhetsläget i EU:s 

närområde kommer att fortsätta vara 

mycket instabilt för flera år framöver. 

Parlamentet upprepar att västra Balkan är 

av strategisk betydelse för EU:s säkerhet 

och stabilitet och att EU:s politiska 

engagemang gentemot regionen behöver 

riktas om och stärkas, däribland genom att 

stärka mandatet för EU:s GSFP-uppdrag. 

Parlamentet är fast övertygat om att mer 

integration och samordning behövs för att 

övervinna EU:s sårbarhet. 

7. Europaparlamentet är bekymrat 

över att säkerhetsläget i EU:s närområde är 

fortsatt instabilt. Parlamentet upprepar att 

västra Balkan är av strategisk betydelse för 

EU:s säkerhet och stabilitet och att EU:s 

politiska engagemang gentemot regionen 

behöver riktas om och stärkas, däribland 

genom att stärka mandatet för EU:s GSFP-

uppdrag. Parlamentet är fast övertygat om 

att mer integration och samordning behövs 

för att övervinna EU:s sårbarhet. 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Ändringsförslag  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

för EFDD-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.  

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Ändringsförslag  18 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-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 den 

militära rörligheten blir en allt mer 

framträdande fråga på den europeiska 

försvarsagendan. Parlamentet betonar att 

en balanserad 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 balanseras geografiskt 

och 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). 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Ändringsförslag  19 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet understryker att 

EU måste tillämpa hela sin verktygslåda av 

tillgängliga styrmedel – från mjuk till hård 

makt och från kortsiktiga åtgärder för 

långsiktig politik. Parlamentet bekräftar 

vikten av att utveckla den civila och 

militära kapacitet som krävs för att hantera 

de övergripande säkerhetsutmaningar i och 

kring Europa och dess periferi, såsom 

beskrivs i den globala strategin. 

Parlamentet påminner om att den globala 

strategin uppmuntrar till ett djupt 

försvarssamarbete inom unionen.  

20. Europaparlamentet understryker att 

EU måste tillämpa hela sin verktygslåda av 

tillgängliga styrmedel – från kortsiktiga 

åtgärder till långsiktig politik. Parlamentet 

bekräftar vikten av att utveckla den civila 

och militära kapacitet som krävs för att 

hantera de övergripande 

säkerhetsutmaningar i och kring Europa 

och dess periferi, såsom beskrivs i den 

globala strategin. Parlamentet påminner om 

att den globala strategin uppmuntrar till ett 

djupt försvarssamarbete inom unionen. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Ändringsförslag  20 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att EU:s 

medlemsstater måste täcka in hela 

spektrumet av land-, luft-, rymd-, sjö- och 

it-kapacitet, inbegripet strategiska 

stödresurser, för att göra unionens 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitik till en trovärdig styrka. 

Parlamentet betonar behovet av att 

investera i underrättelseverksamhet, 

övervakning och spaning, 

satellitkommunikation samt oberoende 

tillgång till rymden och permanent 

jordobservation för att bättre kunna 

bedöma inre och yttre hot.  

21. Europaparlamentet anser att EU:s 

medlemsstater måste sträva efter att 

förbättra den militära kapaciteten, för att 

göra unionens gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitik till en trovärdig styrka. 

Parlamentet betonar behovet av att 

investera i underrättelseverksamhet, 

övervakning och spaning, 

satellitkommunikation samt oberoende 

tillgång till rymden och permanent 

jordobservation för att bättre kunna 

bedöma inre och yttre hot. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Ändringsförslag  21 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet betonar att 

insatser för militär rörlighet bör prioriteras 

och bidra till ett effektivt genomförande av 

GSFP-uppdrag och GSFP-insatser och till 

alliansens försvarsställning. Parlamentet 

uppmanar därför båda organisationerna att 

fortsätta arbeta tillsammans kring militär 

rörlighet så nära som möjligt, bland annat 

genom att ta fram gemensamma krav för 

att underlätta snabba förflyttningar av 

styrkor och utrustning i hela Europa, med 

tanke på de mångfasetterade utmaningar 

som i första hand kommer från syd och öst. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stödja dessa ansträngningar med de 

investeringar och i förekommande fall den 

lagstiftning som behövs. 

Europaparlamentet betonar behovet att 

lindra de administrativa förfarandena för 

gränsöverskridande förflyttning av 

snabbinsatsstyrkor inom EU.  

53. Europaparlamentet betonar att 

insatser för en geografiskt balanserad 

militär rörlighet bör prioriteras och bidra 

till ett effektivt genomförande av GSFP-

uppdrag och GSFP-insatser och till 

alliansens försvarsställning. Parlamentet 

uppmanar därför båda organisationerna att 

fortsätta arbeta tillsammans kring militär 

rörlighet så nära som möjligt, bland annat 

genom att ta fram gemensamma krav för 

att underlätta snabba förflyttningar av 

styrkor och utrustning i hela Europa, med 

tanke på de mångfasetterade utmaningar 

som i första hand kommer från syd och öst. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stödja dessa ansträngningar med de 

investeringar och i förekommande fall den 

lagstiftning som behövs. 

Europaparlamentet betonar behovet att 

lindra de administrativa förfarandena för 

gränsöverskridande förflyttning av 

snabbinsatsstyrkor inom EU. 

Or. en 

 

 


