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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 

Henvisning 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 der henviser til oplægget om 

fremtiden for Europas forsvar af 7. juni 

2017, 

 der henviser til oplægget om 

fremtiden for Europas forsvar af 7. juni 

2017 og konsekvenserne heraf for 

neutrale medlemsstater som f.eks. Irland, 

Or. en 
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Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-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; 

udgår 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
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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 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. bemærker, at den regelbaserede 

verdensorden i stigende grad udfordres, 

både i og uden for EU's nabolande og både 

på det politisk-militære plan og på det 

seneste også på det handelsmæssige-

økonomiske plan; bemærker, at disse 

systemiske udfordringer ledsages af en 

løbende forringelse af det strategiske 

internationale miljø på grund af 

mellemstatslige og intrastatslige konflikter 

og vold, terrorisme, statslige sammenbrud, 

cyberangreb og hybride angreb på 

grundpillerne i vores samfund samt 

virkningerne af klimaændringer og 

naturkatastrofer; erkender, at forsvaret af 

den regelbaserede internationale orden, 

folkeretten og de værdier, der forsvares af 

liberale demokratier, bør have højeste 

prioritet og efterstræbes uden at gå på 

kompromis; 

1. bemærker, at den regelbaserede 

verdensorden i stigende grad udfordres, 

både i og uden for EU's nabolande; 

bemærker, at disse systemiske udfordringer 

ledsages af en løbende forringelse af det 

strategiske internationale miljø på grund af 

mellemstatslige og intrastatslige konflikter 

og vold, terrorisme, statslige sammenbrud, 

cyberangreb og hybride angreb på 

grundpillerne i vores samfund samt 

virkningerne af klimaændringer og 

naturkatastrofer; erkender, at forsvaret af 

den regelbaserede internationale orden, 

folkeretten og de værdier, der forsvares af 

liberale demokratier, bør have højeste 

prioritet og efterstræbes uden at gå på 

kompromis; 

Or. en 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. bemærker, at Ruslands seneste 

aktiviteter og politikker har mindsket 

stabiliteten og ændret sikkerhedsmiljøet, 

og understreger, at EU og 

medlemsstaterne er nødt til at finde en 

mere fælles tilgang i forhold til Rusland; 

udgår 

Or. en 
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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 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker med bekymring, at 

anvendelsen af nervegiftstoffet Novichok i 

Salisbury i marts 2018 var det første 

angreb af sin art på europæisk grund 

siden 2. verdenskrig og førte til en EU-

borgers død; opfordrer indtrængende 

Rådet til at vedtage restriktive 

foranstaltninger mod de ansvarlige for 

anvendelsen og udbredelsen af kemiske 

våben; 

udgår 

Or. en 
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for GUE/NGL-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; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0375/2018 
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Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. bemærker, at dette behov for 

samarbejde i stigende grad er blevet 

anerkendt i de senere år, og glæder sig 

over de fremskridt, der er gjort i denne 

retning, såsom etableringen af et 

permanent struktureret samarbejde 

(PESCO), selv om der stadig er behov for 

en behørig evaluering af konkrete 

resultater; mener, at EU også bør styrke 

dialogen og samarbejdet med tredjelande i 

sin region og med regionale og 

subregionale organisationer; 

udgår 

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 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger imidlertid, at 

samarbejdet stadig er under udvikling, og 

at der skal gøres langt mere for at sikre, at 

EU og medlemsstaterne høster fordelene 

ved et dybdegående, langsigtet og 

vedvarende samarbejde på 

forsvarsområdet; 

udgår 

Or. en 
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Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. fremhæver de praktiske og 

økonomiske fordele ved yderligere 

integration af europæiske 

forsvarskapaciteter; understreger, at det 

med en omfattende og troværdig indsats fra 

alle interessenters side er muligt at øge 

omfanget og effektiviteten af 

forsvarsudgifterne, uden at forøge dem; 

10. understreger, at det med en 

omfattende og troværdig indsats fra alle 

interessenters side er muligt at øge 

omfanget og effektiviteten af 

forsvarsudgifterne, uden at forøge dem; 

Or. en 
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Ioan Mircea Paşcu 
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Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at forsvar af EU's 

medlemsstater først og fremmest afhænger 

af deres politiske vilje og deres militære 

kapacitet til at påtage sig deres ansvar i et 

usikkert strategisk miljø; understreger 

betydningen af de transatlantiske 

forbindelser for sikkerheden i og forsvaret 

af de europæiske og nordamerikanske 

demokratier; udtrykker imidlertid 

bekymring over denne forbindelses 

aktuelle tilstand og opfordrer alle 

ansvarlige politiske og samfundsmæssige 

kræfter på begge sider af Atlanten til 

yderligere at styrke i stedet for at 

underminere denne yderst vigtige 

forbindelse; understreger behovet for at 

undgå afsmittende virkninger af de seneste 

vanskeligheder i handelsforbindelserne på 

de transatlantiske forbindelser på 

sikkerhedsområdet; understreger, at en 

veldefineret strategisk autonomi vil 

fremme den europæiske sikkerhed og 

forholdet mellem EU og NATO; gentager 

på denne baggrund, at der er et øget 

behov for samarbejde på forsvarsområdet 

på EU-plan og for at koncentrere 

ressourcerne om centrale prioriteter; 

11. bemærker, at forsvar af EU's 

medlemsstater først og fremmest afhænger 

af deres politiske vilje og deres militære 

kapacitet til at påtage sig deres ansvar i et 

usikkert strategisk miljø; understreger 

betydningen af de transatlantiske 

forbindelser for sikkerheden i og forsvaret 

af de europæiske og nordamerikanske 

demokratier; udtrykker imidlertid 

bekymring over denne forbindelses 

aktuelle tilstand og opfordrer alle 

ansvarlige politiske og samfundsmæssige 

kræfter på begge sider af Atlanten til 

yderligere at styrke i stedet for at 

underminere denne yderst vigtige 

forbindelse; understreger behovet for at 

undgå afsmittende virkninger af de seneste 

vanskeligheder i handelsforbindelserne på 

de transatlantiske forbindelser på 

sikkerhedsområdet; 

Or. en 
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