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5.12.2018 A8-0375/32 

Ændringsforslag  32 

Luke Ming Flanagan, 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 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er af den opfattelse, at det er 

bydende nødvendigt, at medlemsstaterne 

og EU sikrer øgede investeringer i 

sikkerhed og forsvar, og at 

forsvarssolidaritet og samarbejde bør 

være normen som skitseret i EU's globale 

strategi;  glæder sig over de fremskridt, der 

indtil videre er opnået med gennemførelsen 

af sikkerheds- og forsvarsbestemmelserne i 

EU's globale strategi;  mener, at disse 

resultater åbner mulighed for vigtige 

strukturelle ændringer i fremtiden;  

13. glæder sig over de fremskridt, der 

indtil videre er opnået med gennemførelsen 

af sikkerheds- og forsvarsbestemmelserne i 

EU's globale strategi; mener, at disse 

resultater åbner mulighed for vigtige 

strukturelle ændringer i fremtiden; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Ændringsforslag  33 

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 

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 A8-0375/34 

Ændringsforslag  34 

Sabine Lösing, 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 

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. afviser 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; minder om, at 

etableringen af det nye udgiftsområde V 

om sikkerhed og forsvar, EU-

forsvarsforskningsprogrammet, den 

Europæiske Forsvarsfond og militær 

mobilitet er en klar overtrædelse af 

bestemmelserne i artikel 41, stk. 2, i TEU, 

som anfører, at enhver udgift, der opstår 

som følge af handlinger, der har 

indvirkning på militær- eller 

forsvarsområdet, ikke afholdes over 

Unionens budget; protesterer over og 

beklager dybt den usete hastighed 

hvormed EU militariseres; minder om, at 

den bedste måde til at bevare og fremme 

fred og stabilitet er ved at fokusere på 

fattigdomsbekæmpelse, humanitær 

bistand, bæredygtig og retfærdig 

økonomisk og social udvikling, fredelig og 

diplomatisk løsning på konflikter, 

nedrustning, demobilisering af styrker og 

reintegrationsprogrammer;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Ændringsforslag  35 

Luke Ming Flanagan, 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 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer til, at der udarbejdes 

præcise retningslinjer med henblik på at 

tilvejebringe en veldefineret ramme for 

fremtidig aktivering og gennemførelse af 

artikel 42, stk. 7, i TEU;  opfordrer til, at 

der udarbejdes og vedtages en hvidbog om 

EU's sikkerheds- og forsvarspolitik, som 

vil sikre, at nuværende og fremtidige 

kapacitetsopbygningsprocesser vil være 

baseret på EU's strategiske 

sikkerhedsinteresser;  

18. opfordrer til, at der udarbejdes 

præcise retningslinjer med henblik på at 

tilvejebringe en veldefineret ramme for 

fremtidig aktivering og gennemførelse af 

artikel 42, stk. 7, i TEU, for at sikre, at den 

aldrig misbruges; opfordrer til, at der 

udarbejdes og vedtages en hvidbog om 

EU's sikkerheds- og forsvarspolitik, som 

vil sikre, at nuværende og fremtidige 

kapacitetsopbygningsprocesser vil være 

baseret på EU's strategiske 

sikkerhedsinteresser; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Ændringsforslag  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, 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 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. glæder sig også over forslaget fra 

NF/HR, med støtte fra Kommissionen, om 

en europæisk fredsfacilitet, som skal 

finansiere en andel af omkostningerne ved 

EU's forsvarsaktiviteter, såsom Den 

Afrikanske Unions fredsbevarende styrke, 

fællesudgifter til egne militære FSFP-

operationer og opbygning af militær 

kapacitet for partnere, der er udelukket fra 

budgetfinansiering i henhold til artikel 41, 

stk. 2, i TEU;  bekræfter behovet for at 

undgå overlapning med andre 

instrumenter;  noterer sig navnlig den 

ambitiøse inddragelse og udvidelse af 

Athenamekanismen til fælles finansiering 

af FSFP-missioner og -operationer, hvilket 

Parlamentet i mange år har anmodet om;  

opfordrer til bedre finansiel kontrol med 

alle fremtidige missioner og til rettidige 

konsekvensanalyser; 

19. afviser forslaget fra NF/HR, med 

støtte fra Kommissionen, om en europæisk 

fredsfacilitet, som skal finansiere en andel 

af omkostningerne ved EU's 

forsvarsaktiviteter, såsom Den Afrikanske 

Unions fredsbevarende styrke, 

fællesudgifter til egne militære FSFP-

operationer og opbygning af militær 

kapacitet for partnere, herunder udstyr og 

våben, der er udelukket fra 

budgetfinansiering i henhold til artikel 41, 

stk. 2, i TEU; minder om, at dette nye 

europæiske instrument fremmer 
inddragelse og udvidelse af 

Athenamekanismen til finansiering af 

FSFP-missioner, hvilket indebærer, at alle 

medlemsstater automatisk deltager 

økonomisk i hver enkelt EU-

militærmission, uanset deres faktiske 

deltagelse; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Ændringsforslag  37 

Luke Ming Flanagan, 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 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. glæder sig også over forslaget fra 

NF/HR, med støtte fra Kommissionen, om 

en europæisk fredsfacilitet, som skal 

finansiere en andel af omkostningerne ved 

EU's forsvarsaktiviteter, såsom Den 

Afrikanske Unions fredsbevarende styrke, 

fællesudgifter til egne militære FSFP-

operationer og opbygning af militær 

kapacitet for partnere, der er udelukket fra 

budgetfinansiering i henhold til artikel 41, 

stk. 2, i TEU; bekræfter behovet for at 

undgå overlapning med andre 

instrumenter;  noterer sig navnlig den 

ambitiøse inddragelse og udvidelse af 

Athenamekanismen til fælles finansiering 

af FSFP-missioner og -operationer, hvilket 

Parlamentet i mange år har anmodet om;  

opfordrer til bedre finansiel kontrol med 

alle fremtidige missioner og til rettidige 

konsekvensanalyser; 

19. afviser forslaget fra NF/HR, med 

støtte fra Kommissionen, om en europæisk 

fredsfacilitet, som skal finansiere en andel 

af omkostningerne ved EU's 

forsvarsaktiviteter, såsom Den Afrikanske 

Unions fredsbevarende styrke, 

fællesudgifter til egne militære FSFP-

operationer og opbygning af militær 

kapacitet for partnere, herunder udstyr og 

våben, der er udelukket fra 

budgetfinansiering i henhold til artikel 41, 

stk. 2, i TEU; bekræfter behovet for at 

undgå overlapning med andre 

instrumenter; minder om, at dette nye 

europæiske instrument fremmer 
inddragelse og udvidelse af 

Athenamekanismen til finansiering af 

FSFP-missioner, hvilket indebærer, at alle 

medlemsstater automatisk deltager 

økonomisk i hver enkelt EU-

militærmission, uanset deres faktiske 

deltagelse, hvilket Parlamentet i mange år 

har anmodet om; opfordrer til bedre 

finansiel kontrol med alle fremtidige 

missioner og til rettidige 

konsekvensanalyser; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Ændringsforslag  38 

Luke Ming Flanagan, 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 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. er af den opfattelse, at Unionens 

sikkerheds- og forsvarskapaciteter kan 

forbedres ved en bedre udnyttelse af de 

eksisterende rammer for forsvarsmæssigt 

og militært samarbejde såsom 

hovedkvartererne for det europæiske 

multinationale høje beredskabskorps og 

EU's kampgrupper, der forstærker og ikke 

overlapper lignende initiativer i NATO;  

mener, at dette vil bidrage til en fortsat 

omstilling af de nationale væbnede styrker 

og hen imod målet om at gøre dem mere 

interoperable, mere bæredygtige, mere 

fleksible og mere indsatsklar;  

27. er af den opfattelse, at EU's 

sikkerheds og forsvarskapacitet kan 

forbedres ved en bedre udnyttelse af de 

eksisterende rammer for forsvarsmæssigt 

og militært samarbejde så som 

hovedkvartererne for det europæiske 

multinationale høje beredskabskorps og 

EU's kampgrupper; mener, at dette vil 

bidrage til en fortsat omstilling af de 

nationale væbnede styrker og hen imod 

målet om at gøre dem mere interoperable, 

mere bæredygtige, mere fleksible og mere 

indsatsklar; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Ændringsforslag  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

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

Lynn Boylan 

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 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; 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Ændringsforslag  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

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 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. afviser forslaget til forordning om 

oprettelse af en europæisk forsvarsfond 

(EUF)  og den betydelige finansiering, som 

Kommissionen har foreslået for den næste 

FFR,   

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Ændringsforslag  41 

Luke Ming Flanagan, 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 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. understreger, at EU's strategiske 

sikkerheds- og forsvarsmål kun kan nås 

gennem tæt koordinering af både 

medlemsstaternes væbnede styrkers og 

forsvarsindustriers behov og langsigtede 

kapacitetsopbyggende behov;  bemærker, 

at både kapacitetsudviklingsplanen (CDP) 

og den samordnede årlige gennemgang 

vedrørende forsvar (CARD) kan bidrage 

væsentligt til at nå dette mål;  

31. understreger, at EU's strategiske 

sikkerheds- og forsvarsmål kun kan nås 

gennem tæt koordinering af både 

medlemsstaternes væbnede styrkers og 

forsvarsindustriers behov og langsigtede 

kapacitetsopbyggende behov;  

Or. en 

 

 


