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5.12.2018 A8-0375/42 

Ændringsforslag  42 

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 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. understreger endnu en gang, at 

EDA bør være det organ, der gennemfører 

Unionens aktioner under den europæiske 

kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik, hvor 

dette er fastsat i Lissabontraktaten; 

understreger, at EDA's administrative og 

operationelle udgifter bør finansieres over 

Unionens budget;  glæder sig over de 

mindre justeringer, der har fundet sted af 

EDA's budget, men understreger, at 

EDA's øgede ansvar i forbindelse med 

bl.a. PESCO, CARD og EUF kræver 

tilstrækkelig finansiering; 

32. understreger endnu en gang, at 

EDA bør være det organ, der gennemfører 

Unionens aktioner under den europæiske 

kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik, hvor 

dette er fastsat i Lissabontraktaten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Ændringsforslag  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, 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 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. glæder sig over gennemførelsen af 

et inklusivt permanent struktureret 

samarbejde (PESCO) som et 

grundlæggende skridt i retning af et 

tættere samarbejde mellem 

medlemsstaterne på sikkerheds- og 

forsvarsområdet; anerkender PESCO's 

karakter som et juridisk bindende 

langsigtet projekt, der omfatter en række 

meget ambitiøse tilsagn samt en bred vifte 

af samarbejdsprojekter; understreger 

behovet for fuldstændig overensstemmelse 

mellem PESCO-aktiviteterne, andre 

FSFP-aktiviteter, navnlig i forbindelse 

med FSFP-målene som fastlagt i TEU og 

aktiviteter i NATO-sammenhæng; mener, 

at PESCO bør være en drivkraft for 

kapacitetsopbygning i begge 

organisationer; 

36. afviser gennemførelsen af det 

permanent strukturerede samarbejde 

(PESCO)  som et skridt i retning af 

militariseringen af Den Europæiske 

Union og den reelle etablering af den 

europæiske forsvarsunion; advarer i 

denne sammenhæng om, at med PESCO 

vil den eksisterende regel om 

enstemmighed i Rådet, hvad FUSP- og 

FSFP-beslutninger angår, blive 

annulleret; 

Or. en 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1171387DA.docx  PE631.558v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.12.2018 A8-0375/44 

Ændringsforslag  44 

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 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. opfordrer deltagende medlemsstater 

til at præsentere projekter med en 

strategisk europæisk dimension som 

reaktion på EU's identificerede 

kapacitetsmangler og styrkelse af EDTIB; 

opfordrer de medlemsstater, der deltager i 

PESCO, til at udvise større ambitioner og 

til fuldt ud at tage hensyn til omfanget af 

europæisk merværdi, når de fremsætter 

forslag til yderligere PESCO-projekter; 

37. opfordrer deltagende medlemsstater 

til at præsentere projekter med en 

strategisk europæisk dimension som 

reaktion på EU's identificerede 

kapacitetsmangler og styrkelse af EDTIB;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Ændringsforslag  45 

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 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. fremhæver PESCO's tætte 

forbindelse med CARD og EUF med 

hensyn til at forbedre medlemsstaternes 

forsvarskapaciteter; 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Ændringsforslag  46 

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 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. glæder sig over Rådets afgørelse 

om et fælles sæt forvaltningsregler for 

PESCO-projekter, der præciserer mange 

af de stadig åbne spørgsmål om de 

nærmere enkeltheder i forbindelse med 

gennemførelsen af PESCO; bemærker 

imidlertid, at der muligvis vil være behov 

for yderligere budgetbevillinger for at 

dække de administrationsudgifter, som 

Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-

Udenrigstjenesten) og EDA afholder for 

at kunne udføre deres PESCO-

sekretariatsopgaver; 

39. afviser Rådets afgørelse om et 

fælles sæt forvaltningsregler for PESCO-

projekter 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Ændringsforslag  47 

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 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. mener, at EU og dets medlemsstater 

står over for en hidtil uset trussel i form af 

statsstøttede cyberangreb samt 

cyberkriminalitet og terrorisme;  mener, at 

cyberangrebs karakter gør dem til en 

trussel, der kræver et svar på EU-niveau; 

opfordrer medlemsstaterne til at yde 

hinanden gensidig bistand i tilfælde af et 

cyberangreb på en af dem; 

50. mener, at EU og dets medlemsstater 

står over for en hidtil uset trussel i form af 

statsstøttede cyberangreb samt 

cyberkriminalitet og terrorisme; mener, at 

cyberangrebs karakter gør dem til en 

trussel, der kræver et svar på EU-niveau;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Ændringsforslag  48 

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 51 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

51. understreger, at det strategiske 

partnerskab mellem EU og NATO er 

grundlæggende for håndtering af de 

sikkerhedsudfordringer, som EU og dets 

naboskabsområde står over for; 

understreger, under hensyntagen til, at 22 

ud af de 28 EU-medlemsstater også er 

medlemmer af NATO, at samarbejdet 

mellem EU og NATO bør være 

komplementært og bør respektere begge 

parters særlige karakteristika og roller; 

understreger, at de to organisationer har 

klart forskellige funktioner, og at de bør 

samarbejde med fuld respekt for hinandens 

autonomi og beslutningsprocedurer på 

baggrund af principperne om gensidighed 

og med forbehold af specifikke detaljer i 

enhver medlemsstats sikkerheds- og 

forsvarspolitik; er overbevist om, at et 

stærkere EU og et stærkere NATO vil 

styrke hinanden og skabe større synergier 

og effektivitet med hensyn til sikkerhed og 

forsvar for alle parter; understreger, at 

det strategiske partnerskab mellem EU og 

NATO er lige så afgørende for EU's 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, der 

er under udvikling, som for alliancens 

fremtid samt for forbindelserne mellem 

EU og Det Forenede Kongerige efter 

brexit; 

51. understreger, at det strategiske 

partnerskab mellem EU og NATO ikke er 

grundlæggende for håndtering af de 

sikkerhedsudfordringer, som EU og dets 

naboskabsområde står over for; 

konstaterer, at 22 ud af de 28 EU-

medlemsstater også er medlemmer af 

NATO, men at seks ikke er; understreger, 

at de to organisationer har klart forskellige 

funktioner, og at de bør samarbejde med 

fuld respekt for hinandens autonomi og 

beslutningsprocedurer på baggrund af 

principperne om gensidighed og med 

forbehold af specifikke detaljer i enhver 

medlemsstats sikkerheds- og 

forsvarspolitik; er overbevist om, at et 

stærkere EU og et stærkere NATO vil 

styrke hinanden; 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Ændringsforslag  49 

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 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. glæder sig over hovedsøjlerne i 

den nye erklæring fra EU og NATO, som 

blev vedtaget på NATO's topmøde i 

Bruxelles den 12. juli 2018, og 

understreger, at en vellykket 

implementering af den fælles erklæring 

afhænger af alle medlemsstaters politiske 

vilje under hele processen; mener, 

samtidig med at det anerkender de 

konkrete resultater i forbindelse med 

gennemførelsen af de 74 fælles aktioner, 

at der er behov for en yderligere indsats 

med hensyn til den praktiske 

gennemførelse af de mange allerede 

indgåede forpligtelser, navnlig på 

områderne for bekæmpelse af hybride 

trusler, cybersikkerhed og fælles øvelser; 

bemærker navnlig, at EDA deltager i 

gennemførelsen af 30 aktioner; 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Ændringsforslag  50 

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 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 militær mobilitet ikke bør være 

en prioritet og et bidrag til en effektiv 

gennemførelse af FSFP-missioner og -

operationer og til alliancens 

forsvarsposition; understreger endvidere, 

at fredsbevarelse bør prioriteres; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Ændringsforslag  51 

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 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. fremhæver i denne forbindelse 

EU's og NATO's komplementaritet og 

behovet for at sikre, at multinationale 

initiativer vedrørende kapacitetsudvikling 

i både EU og NATO supplerer og styrker 

hinanden gensidigt; 

udgår 

Or. en 

 

 


