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Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet välkomnar ett 

ökat försvarssamarbete mellan EU:s 

medlemsstater och de åtgärder som 

vidtagits för att öka EU:s militära 

oberoende, nämligen inrättandet av en 

europeisk gemensam ledningscentral i 

Bryssel för EU:s militära 

utbildningsuppdrag och undanröjandet av 

hinder för utplaceringen av EU-

stridsgrupper. Parlamentet anser att 

inrättandet av ett permanent strukturerat 

samarbete (Pesco) om försvarsprojekt och 

den samordnade årliga försvarsöversikten 

kommer att hjälpa medlemsstaterna att 

fördjupa sitt försvarssamarbete och 

använda sina försvarsbudgetar på ett 

effektivare sätt. Parlamentet välkomnar 

förslaget från vice ordföranden/den höga 

representanten om den europeiska 

fredsfaciliteten och den nya ramen för 

civila GSFP-uppdrag samt åtagandet att 

gå vidare med militär rörlighet för att 

främja EU:s strategiska oberoende, bland 

annat genom det europeiska 

interventionsinitiativet. Parlamentet anser 

att utvecklingen av en stark 

försvarsindustri stärker EU:s tekniska 

oberoende, bland annat genom 

25. Europaparlamentet förkastar 

eftertryckligen ett ökat försvarssamarbete 

mellan EU:s medlemsstater och de åtgärder 

som vidtagits för att öka EU:s militära 

oberoende, nämligen inrättandet av en 

europeisk gemensam ledningscentral i 

Bryssel för EU:s militära 

utbildningsuppdrag och undanröjandet av 

hinder för utplaceringen av EU-

stridsgrupper. Parlamentet anser att 

inrättandet av ett permanent strukturerat 

samarbete (Pesco) om försvarsprojekt och 

den samordnade årliga försvarsöversikten 

kommer att militarisera unionen 

ytterligare och i praktiken innebära ett 

instiftande av den europeiska 

försvarsunionen. Parlamentet varnar i 

detta sammanhang för att den befintliga 

regeln om enhällighet i rådet när det 

gäller beslut om Gusp och GSFP kommer 

att upphävas genom ett permanent 

strukturerat samarbete. Parlamentet 

påminner om att enligt artikel 41.2 i EU-

fördraget ska driftsutgifter i samband med 

operationer som har militära eller 

försvarsmässiga konsekvenser inte belasta 

unionens budget. Parlamentet förkastar 

förslaget från vice ordföranden/den höga 
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främjandet av en inre marknad för it-

säkerhetsprodukter, där EU:s kapacitet 

måste öka. 

representanten om den europeiska 

fredsfaciliteten som kommer att täcka alla 

kostnader för EU:s militära operationer, 

inbegripet utplacering, utrustning och 

överföring av vapen. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet betonar att 

utvecklingen av nya format, till exempel 

ett säkerhetsråd inom EU, som 

förespråkas av Tysklands förbundskansler 

Angela Merkel och Frankrikes president 

Emmanuel Macron, och nya sätt för 

närmare samordning inom EU och med 

internationella myndigheter skulle kunna 

underlätta en effektivare beslutsprocess 

inom den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (Gusp). Parlamentet 

anser att man utöver inrättandet av dessa 

strukturer även bör utveckla mekanismer 

för att se till att de omfattas av 

demokratisk kontroll. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet stöder en debatt 

inom EU om nya format, bland annat det 

förslag som kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker lade fram i sitt tal om 

tillståndet i unionen den 

12 september 2018, som handlade om att 

övergå till omröstning med kvalificerad 

majoritet på vissa områden inom Gusp där 

fördragen för närvarande kräver 

enhällighet, särskilt i frågor som rör 

mänskliga rättigheter, sanktioner och civila 

uppdrag. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att undersöka hur de 

kan agera på ett effektivare sätt i frågor 

som rör Gusp och GSFP. Parlamentet 

anser att användningen av omröstning med 

kvalificerad majoritet skulle göra det 

möjligt för EU att agera mer beslutsamt, 

snabbare och effektivare. Europeiska 

rådet uppmanas att ta upp detta initiativ 

genom att tillämpa övergångsklausulen 

(artikel 31.3 i EU-fördraget). Parlamentet 

uppmanar dessutom Europeiska rådet att 

överväga att utvidga tillämpningsområdet 

för omröstning med kvalificerad majoritet 

till att även omfatta andra områden inom 

Gusp som en del av en bredare debatt om 

användningen av majoritetsbeslut för 

28. Europaparlamentet förkastar 

eftertryckligen det förslag som 

kommissionens ordförande Jean-

Claude Juncker lade fram i sitt tal om 

tillståndet i unionen den 

12 september 2018, som handlade om att 

övergå till omröstning med kvalificerad 

majoritet på vissa områden inom Gusp där 

fördragen för närvarande kräver 

enhällighet, särskilt i frågor som rör 

mänskliga rättigheter, sanktioner och civila 

uppdrag. Parlamentet betonar att 

användningen av omröstning med 

kvalificerad majoritet skulle vara 

ytterligare ett steg för en politisk, och 

tillsammans med ett permanent 

strukturerat samarbete, militärisk 

”centralisering av Europa”. Parlamentet 

riktar även kritik mot att 

Europaparlamentet inte tillskrivits några 

ökade befogenheter i fråga om 

granskning och kontroll. 
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EU:s politik. Parlamentet inser behovet av 

att söka kreativa lösningar för det 

framtida samarbetet mellan Europeiska 

unionen och Förenade kungariket på 

området för Gusp och GSFP, med 

beaktande av principerna i 

Europaparlamentets resolution av den 14 

mars 2018 om de framtida förbindelserna 

mellan EU och Förenade kungariket. 

Or. en 

 

 


