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7.12.2016 A8-0360/1 

Ændringsforslag  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. er af den overbevisning, at der også er 

behov for yderligere finansiering fra 

medlemsstaternes side og bestræbelser på 

at øge synergierne i betragtning af det 

allerede underfinansierede EU-budget, den 

ekstra indsats i form af operationer, 

administrationsomkostninger, 

forberedende foranstaltninger og 

pilotprojekter under den fælles sikkerheds- 

og forsvarspolitik; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

udnytte den mulighed, der ligger i den 

aktuelle revision/gennemgang af den 

flerårige finansielle ramme (FFR), for at 

gøre noget ved budgetbehovet i forbindelse 

med de voksende sikkerhedsmæssige 

udfordringer; opfordrer medlemsstaterne 

til at øge deres forsvarsudgifter med 

henblik på at opfylde NATO's 

kapacitetsmål, hvilket kræver et 

minimumsniveau af forsvarsudgifter på to 

procent af BNP; understreger, at en bedre 

koordinering af og mindre overlapning 

mellem EU's og medlemsstaternes 

aktiviteter ville muliggøre besparelser og 

en omfordeling af midler; 

19. er af den overbevisning, at der i 

betragtning af det allerede 

underfinansierede EU-budget, den ekstra 

indsats i form af operationer og 

administrationsomkostningerne under den 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik er 

behov for yderligere finansiering fra 

medlemsstaternes side og en indsats for at 

øge synergierne; opfordrer 

medlemsstaterne til at udnytte muligheden 
for at gøre noget ved budgetbehovet i 

forbindelse med de voksende 

sikkerhedsmæssige udfordringer; 

understreger, at en bedre koordinering af 

og mindre overlapning mellem EU's og 

medlemsstaternes aktiviteter ville 

muliggøre besparelser og en omfordeling 

af midler i en størrelsesorden på ca. 25-

100 mia. EUR ifølge Europa-

Kommissionens handlingsplan for 

forsvarsområdet; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Ændringsforslag  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20, første led 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

• oprettelse af et permanent civil-militært 

hovedkvarter med en militær 

planlægnings- og 

gennemførelseskapacitet (MPCC) og en 

civil planlægnings- og 

gennemførelseskapacitet (CPCC), som 

er lige vigtige, hvilket ville styrke den 

strategiske og operative planlægning 

igennem hele planlægningscyklussen, 

øge det civil-militære samarbejde og 

forbedre EU's mulighed for at reagere 

hurtigt på kriser 

• oprettelse af et permanent civil-militært 

hovedkvarter, der skal fungere som en 

vigtig militær planlægnings- og 

gennemførelseskapacitet (MPCC) på 

samme niveau som den civile 
planlægnings- og 

gennemførelseskapacitet (CPCC), som 

er lige vigtige, hvilket ville styrke den 

strategiske og operative planlægning 

igennem hele planlægningscyklussen, 

øge det civil-militære samarbejde og 

forbedre EU's mulighed for at reagere 

hurtigt på kriser 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Ændringsforslag  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. beklager, at de omfattende 

missionstildelingsmanøvrer, der udsprang 

af Udenrigsrådets samling i november 

2013 og Det Europæiske Råds møder i 

2013 og 2015, endnu ikke er fuldstændigt 

gennemført af Kommissionen, EU-

Udenrigstjenesten, EDA og 

medlemsstaterne; opfordrer NF/HR og 

kommissæren med ansvar for det indre 

marked, industri, iværksætteri og SMV'er 

til at forelægge Parlamentet en analyse af 

gennemførelsen af tidligere afgørelser, 

inden der foreslås nye opgaver; tilskynder 

til at fremskynde det igangværende arbejde 

med den europæiske forsvarshandlingsplan 

og Kommissionens bestræbelser på at 

maksimere forsvarssamarbejdet, bl.a. ved 

hjælp af incitamenter inden for områder 

som det indre marked, offentlige indkøb, 

forsknings-, transport-, rum-, internet-, 

energi- og industripolitik; bemærker 

forslaget fra den franske præsident om en 

europæisk sikkerheds- og forsvarsfond og 

støtter udviklingen af nye og innovative 

finansierings- og investeringskoncepter, 

bl.a. gennem Den Europæiske 

Investeringsbank og offentlig-private 

partnerskaber; 

23. beklager, at de omfattende 

missionstildelingsmanøvrer, der udsprang 

af Udenrigsrådets samling i november 

2013 og Det Europæiske Råds møder i 

2013 og 2015, endnu ikke er fuldstændigt 

gennemført af Kommissionen, EU-

Udenrigstjenesten, EDA og 

medlemsstaterne; opfordrer NF/HR og 

kommissæren med ansvar for det indre 

marked, industri, iværksætteri og SMV'er 

til at forelægge Parlamentet en analyse af 

gennemførelsen af tidligere afgørelser, 

inden der foreslås nye opgaver; tilskynder 

til at fremskynde det igangværende arbejde 

med den europæiske forsvarshandlingsplan 

og Kommissionens bestræbelser på at 

maksimere forsvarssamarbejdet ved hjælp 

af de gode forslag om, hvordan der kan 

skabes et europæisk marked for 

forsvarsmateriel gennem en mere effektiv 

gennemførelse af de to forsvarsrelaterede 

direktiver og deres håndhævelse, som blev 

fremsat den 30. november 2016; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Ændringsforslag  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. bemærker, at der, som følge af at 

medlemsstaterne har vanskeligt ved at 

forsøge at bevare en bred vifte af fuldt 

operationelle forsvarskapaciteter, er behov 

for bedre koordinering og klarere valg om, 

hvilke kapaciteter der skal opretholdes, 

således at medlemsstaterne kan specialisere 

sig inden for visse kapaciteter; understreger 

de praktiske og finansielle fordele ved 

yderligere at integrere europæiske 

forsvarskapaciteter og noterer sig de 

forskellige igangværende initiativer i den 

retning, som bør placeres i en bredere 

ramme med henblik på at udarbejde en 

intelligent køreplan; støtter forslagene om 

et "europæisk forsvarssemester" og 

opfordrer NF/HR til at fremlægge konkrete 

forslag med dette for øje; mener, at 

interoperabilitet er af afgørende betydning, 

hvis medlemsstaternes styrker skal være 

mere kompatible og integrerede; tilskynder 

medlemsstaterne til at undersøge yderligere 

muligheder for fælles indkøb, 

vedligeholdelse og drift af styrker og 

materiel; 

24. bemærker, at der, som følge af at 

medlemsstaterne har vanskeligt ved at 

forsøge at bevare en bred vifte af fuldt 

operationelle forsvarskapaciteter, er behov 

for bedre koordinering og klarere valg om, 

hvilke kapaciteter der skal opretholdes, 

således at medlemsstaterne kan specialisere 

sig inden for visse kapaciteter; understreger 

de praktiske og finansielle fordele ved 

yderligere at integrere europæiske 

forsvarskapaciteter og noterer sig visse 

initiativer i den retning, som bør placeres i 

en bredere ramme med henblik på at 

udarbejde en intelligent køreplan; støtter 

forslagene om et "europæisk 

forsvarssemester" og opfordrer NF/HR til 

at fremlægge konkrete forslag med dette 

for øje; mener, at interoperabilitet er af 

afgørende betydning, hvis 

medlemsstaternes styrker skal være mere 

kompatible og integrerede; tilskynder 

medlemsstaterne til at undersøge yderligere 

muligheder for fælles indkøb, 

vedligeholdelse og drift af styrker og 

materiel; minder om, at de 28 

forsvarschefer i 2011 fremsatte 300 

forslag om en eventuel sammenlægning 

og deling af projekter, og at der siden da 

kun er blevet indgået aftale på politisk 

niveau om 19 initiativer; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til uden 
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sammenlægnings- og delingsordninger 

væsentligt; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Ændringsforslag  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. roser Det Europæiske Forsvarsagenturs 

rolle med hensyn til at fremme og 

koordinere kapacitetsudvikling og 

opfordrer til, at det styrkes, navnlig ved at 

dets budget forhøjes; insisterer på, at 

agenturets personale- og 

driftsomkostninger bør finansieres over 

EU-budgettet; opfordrer NF/HR og 

medlemsstaterne til at revidere EDA's 

organisation, procedurer og tidligere 

aktiviteter; 

25. roser Det Europæiske Forsvarsagenturs 

rolle med hensyn til at fremme og 

koordinere kapacitetsudvikling og 

opfordrer til, at det styrkes; opfordrer 

NF/HR og medlemsstaterne til at revidere 

EDA's organisation, procedurer og tidligere 

aktiviteter; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Ændringsforslag  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26a. noterer sig Kommissionens 

handlingsplan for forsvarsområdet som 

forelagt den 30. november 2016; støtter 

Kommissionens analyse af den 

nuværende situation i Europas 

forsvarsindustri, som lider under 

fragmentering, et utilstrækkeligt 

industrielt samarbejde og ineffektiv 

anvendelse af offentlige midler; henleder 

endvidere opmærksomheden på 

Kommissionens erklæring om, at 

tendensen med nedskæringer på 

forsvarsbudgetterne forværres som følge 

af ineffektivitet i den måde, hvorpå disse 

budgetter anvendes, og at opsplitningen af 

de europæiske markeder fører til 

unødvendig overlapning af kapaciteter, 

organisationer og udgifter; beklager dybt, 

at størstedelen af forsvarsudgifterne 

anvendes gennem nationale offentlige 

indkøb, mens andelen af 

samarbejdsbaserede materielindkøb kun 

udgør 22 % af det samlede offentlige 

indkøb af udstyr; er chokeret over, at der 

er færre samarbejdsprogrammer i dag end 

for 20 år siden. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Ændringsforslag  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. glæder sig over forslaget fra 

Kommissionens formand, Jean-Claude 

Juncker, om at skabe en europæisk 
forsvarsfond med henblik på at fremme af 

forskning og innovation; glæder sig over 

det igangværende arbejde med at 

udarbejde en forberedende foranstaltning 

vedrørende forsvarsforskning, som bør 

følges af et stort og dedikeret EU-

finansieret europæisk 

forsvarsforskningsprogram i den næste 

flerårige finansielle ramme, herunder 

yderligere finansielle midler, der stilles til 

rådighed af medlemsstaterne; 

27. afviser på det kraftigste de idéer, som 

Kommissionen har fremlagt inden for 

rammerne af den europæiske 
forsvarsfond; er overbevist om, at der i 

betragtning af et i forvejen 

underfinansieret EU-budget og yderst 

ineffektive nationale forsvarsstrukturer 

ikke bør anvendes nogen civile EU-midler 

til militær forskning; afviser på det 

kraftigste den idé, som er blevet 

præsenteret som det såkaldte 

"kapacitetsvindue", som indebærer, at 

nationale kapitalbidrag skal betragtes som 

"engangsforanstaltninger" under 

stabilitets- og vækstpagten, da dette vil 

skabe incitamenter for og øge den 

offentlige gæld og potentielt svække 

euroen; afviser endvidere de ideer, som 

Kommissionen har fremlagt vedrørende 

misbrug af EIB, ESIF og EFRU og stiller 

spørgsmålstegn ved lovligheden af 

forslagene og det tilgrundliggende 

økonomiske rationale i tider med meget 

lave rentesatser på lån; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Ændringsforslag  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  27a. minder om, at USA og EU ikke har 

samme ambitionsniveau på sikkerheds- og 

forsvarsområdet, således som det er 

uddybet i EU's globale strategi og FSFP- 

gennemførelsesplanen, og at det i sig selv 

er vildledende at sammenligne de 

absolutte niveauer for de samlede årlige 

forsvarsudgifter, således som 

Kommissionen gør det i handlingsplan for 

forsvarsområdet; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Ændringsforslag  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  28a. minder om, at EU's globale strategi 

kræver investering i konfliktforebyggelse, 

men at både Kommissionen og Rådet i 

realiteten har foreslået vidtrækkende 

nedskæringer af 2017-budgettet for EU's 

eneste instrument til konfliktforebyggelse 

(instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred); understreger, at det er nødvendigt 

at forstærke indsatsen på området for 

konfliktforebyggelse, mægling og 

forsoning i betragtning af de mange 

sikkerhedsmæssige udfordringer i og 

udenfor det europæiske 

naboskabsområde; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Ændringsforslag  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. glæder sig over den fælles erklæring 

om samarbejde mellem NATO og EU, der 

blev vedtaget på topmødet i Warszawa; 

støtter fuldt ud det mere dybtgående 

samarbejde mellem NATO og EU på 

områderne cybersikkerhed, migration, 

strategisk kommunikation og reaktionen på 

hybride trusler; anmoder NF/HR om at 

fremlægge konkrete forslag til opfølgning 

på den fælles erklæring fra Warszawa 

inden udgangen af 2016; er overbevist om, 

at NATO er afgørende for den kollektive 

sikkerhed i Europa, samtidig med at der 

insisteres på nødvendigheden af at 

opretholde EU's reaktionskapacitet; minder 

om, at et stærkere NATO og et stærkere 

EU styrker og supplerer hinanden 

gensidigt; bifalder, at EU's globale strategi 

holder fast ved NATO som hjørnestenen i 

Europas kollektive sikkerhed; understreger, 

at EU bør gøre bedst mulig brug af de 

tilgængelige sikkerheds- og 

forsvarsmæssige ressourcer og undgå 

dobbeltarbejde; mener endvidere, at EU og 

dets medlemsstater skal arbejde tættere 

sammen med NATO med henblik på at 

sikre, at NATO's "intelligente forsvar" og 

EU's "sammenlægning og deling af 

initiativer" er komplementære og gensidigt 

forstærkende; 

30. noterer sig den fælles erklæring om 

samarbejde mellem NATO og EU, der blev 

vedtaget på topmødet i Warszawa; støtter 

fuldt ud det mere dybtgående samarbejde 

mellem NATO og EU på områderne 

cybersikkerhed, migration, strategisk 

kommunikation og reaktionen på hybride 

trusler; anmoder NF/HR om at fremlægge 

konkrete forslag til opfølgning på den 

fælles erklæring fra Warszawa inden 

udgangen af 2016; er overbevist om, at 

NATO er afgørende for den kollektive 

sikkerhed i Europa, samtidig med at der 

insisteres på nødvendigheden af at 

opretholde EU's reaktionskapacitet; minder 

om, at et stærkere NATO og et stærkere 

EU styrker og supplerer hinanden 

gensidigt; bifalder, at EU's globale strategi 

holder fast ved NATO som hjørnestenen i 

Europas kollektive sikkerhed; understreger, 

at EU bør gøre bedst mulig brug af de 

tilgængelige sikkerheds- og 

forsvarsmæssige ressourcer og undgå 

dobbeltarbejde; mener endvidere, at EU og 

dets medlemsstater skal arbejde tættere 

sammen med NATO med henblik på at 

sikre, at NATO's "intelligente forsvar" og 

EU's "sammenlægning og deling af 

initiativer" er komplementære og gensidigt 

forstærkende; 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Ændringsforslag  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) 

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 

partner med hensyn til at få løst 

Syrienkonflikten, bekæmpe IS/Da'esh i 

Syrien og Irak og tackle migrationskrisen; 

fordømmer kraftigt forsøget på at begå 

militærkup mod Tyrkiets demokratisk 

valgte regering; tilskynder den tyrkiske 

regering til at beskytte den 

forfatningsmæssige orden, samtidig med at 

det understreger vigtigheden af at 

overholde menneskerettighederne, 

retsstatsprincippet, ytringsfriheden og 

retsvæsenets uafhængighed og mediefrihed 

i kølvandet på militærkuppet i 

overensstemmelse med landets 

forpligtelser som medlem af Europarådet; 

understreger, at Tyrkiet bør samarbejde tæt 

med Europarådet for at sikre, at alle 

procedurer overholder retsstatsprincippet; 

er foruroliget over den repressive karakter 

og omfanget af den udrensning, som blev 

iværksat efter kupforsøget, og som sætter 

de grundlæggende frihedsrettigheder og 

menneskerettigheder i Tyrkiet voldsomt 

tilbage; er især bekymret over det stigende 

antal tilfælde af overdreven 

magtanvendelse fra politiets side og over 

mishandlingen af tilbageholdte, den 

vedvarende straffrihed for 

menneskerettighedskrænkelser og 

undergravningen af domstolenes 

47. anerkender Tyrkiets vigtige rolle med 

hensyn til at få løst Syrienkonflikten, 

bekæmpe IS/Da'esh i Syrien og Irak og 

tackle migrationskrisen; mener imidlertid, 

at aftalen mellem EU og Tyrkiet om 

migration er en fejl, som bør korrigeres, 

og opfordrer i stedet medlemsstaterne til 

at påtage sig deres del af ansvaret for 

forvaltningen af flygtningestrømmene; 
fordømmer kraftigt forsøget på at begå 

militærkup mod Tyrkiets demokratisk 

valgte regering; tilskynder den tyrkiske 

regering til at beskytte den 

forfatningsmæssige orden, samtidig med at 

det understreger vigtigheden af at 

overholde menneskerettighederne, 

retsstatsprincippet, ytringsfriheden og 

retsvæsenets uafhængighed og mediefrihed 

i kølvandet på militærkuppet i 

overensstemmelse med landets 

forpligtelser som medlem af Europarådet; 

understreger, at Tyrkiet bør samarbejde tæt 

med Europarådet for at sikre, at alle 

procedurer overholder retsstatsprincippet; 

er foruroliget over den repressive karakter 

og omfanget af den udrensning og 

kollektive forfølgelse, som blev iværksat 

efter kupforsøget, og som sætter de 

grundlæggende frihedsrettigheder og 

menneskerettigheder i Tyrkiet voldsomt 

tilbage; er især bekymret over det stigende 
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uafhængighed; antal tilfælde af overdreven 

magtanvendelse fra politiets side og over 

mishandlingen af tilbageholdte, den 

vedvarende straffrihed for 

menneskerettighedskrænkelser og 

undergravningen af domstolenes 

uafhængighed; opfordrer derfor til, at der 

foretages en international efterforskning 

af kupforsøget i juli; 

Or. en 
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2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 65 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

65. fremhæver den vigtige rolle, som kultur 

spiller i EU's udenrigspolitik med hensyn 

til at fremme dialog, gensidig forståelse og 

læring; understreger, at målrettede 

kulturpolitikker og uddannelsespolitikker 

kan anvendes til at støtte centrale EU-

målsætninger inden for udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken og bidrage til at 

styrke demokratiet, retsstaten og 

beskyttelsen af menneskerettighederne; 

gentager betydningen af interkulturel og 

interreligiøs dialog i forbindelse med 

bekæmpelse af ekstremisme, radikalisering 

og marginalisering; opfordrer 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 

til at integrere kulturelt diplomati og 

interkulturel dialog i alle EU's 

instrumenter vedrørende dets eksterne 

forbindelser og i EU's 

udviklingsdagsorden; opfordrer EU-

Udenrigstjenesten og EU-delegationerne i 

hele verden til at udnævne en kulturattaché 

i alle EU-repræsentationer i 

partnertredjelande; fremhæver endvidere 

den afgørende rolle, som uddannelse spiller 

med hensyn til at fremme medborgerskab 

og interkulturelle kompetencer, skabe 

bedre økonomiske udsigter og forbedre 

sundheden; støtter Kommissionens 

igangværende bestræbelser på at styrke den 

rolle, som samarbejde på videnskabs- og 

65. fremhæver den vigtige rolle, som kultur 

spiller i EU's udenrigspolitik med hensyn 

til ikke blot at fremme dialog, gensidig 

forståelse og læring, men også med hensyn 

til at skabe langsigtede politiske bånd og 

tilhørsforhold; understreger, at målrettede 

kulturpolitikker og uddannelsespolitikker 

kan anvendes til at støtte centrale EU-

målsætninger inden for udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken og bidrage til 

deeskalering og styrkelse af demokratiet, 

retsstaten og beskyttelsen af 

menneskerettighederne; gentager 

betydningen af interkulturel og 

interreligiøs dialog i forbindelse med 

bekæmpelse af ekstremisme, radikalisering 

og marginalisering; opfordrer 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 

til at tage højde for kulturelt diplomati og 

interkulturel dialog i alle EU’s 

instrumenter vedrørende dets eksterne 

forbindelser og i EU's 

udviklingsdagsorden; opfordrer EU-

Udenrigstjenesten og EU-delegationerne i 

hele verden til at udnævne en kulturattaché 

i alle EU-repræsentationer i 

partnertredjelande; fremhæver endvidere 

den afgørende rolle, som uddannelse spiller 

med hensyn til at fremme medborgerskab 

og interkulturelle kompetencer, skabe 

bedre økonomiske udsigter og forbedre 
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forskningsområdet spiller som bløde 

magtredskaber i EU's eksterne 

forbindelser; fremhæver, hvordan 

udveksling på det videnskabelige område 

kan bidrage til at skabe koalitioner og løse 

konflikter, navnlig i forbindelserne med 

EU's nabolande; 

sundheden; støtter Kommissionens 

igangværende bestræbelser på at styrke den 

rolle, som samarbejde på videnskabs- og 

forskningsområdet og ungdomsudveksling 

spiller som bløde magtredskaber i EU's 

eksterne forbindelser; fremhæver, hvordan 

udveksling på det videnskabelige område 

kan bidrage til koalitionsskabelse, tættere 

bånd og konfliktløsning, navnlig i 

forbindelserne med EU's nabolande; 

opfordrer til, at Erasmus+-programmerne 

udvides væsentligt – ikke blot på 

universitetsniveau, men allerede på 

gymnasieniveau; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 65 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  65a. mener, at EU for at udvikle en fælles 

udenrigspolitisk vision og med henblik på, 

at tredjelande opfatter EU som en enhed, 

har brug for en ægte europæisk 

nyhedskanal; mener, at nyhedskanalen 

Euronews har været kimen til et sådant 

projekt, idet den bringer de samme 

billeder og kommentarer på 13 sprog i EU 

og dets nabolande (multiplekssystem), 

men er blevet overset i finansiel og 

administrativ henseende og er i færd med 

at miste sit publikum; udtrykker sin dybe 

bekymring over den seneste udvikling, 

navnlig lukningen af ukrainske og 

tyrkiske tjenester og indskrænkningen af 

den arabiske og persiske afdeling til en 

digital udgave samt over planerne om at 

opgive det unikke multiplekssystem til 

fordel for separate programmer på 

forskellige sprog; opfordrer Rådet, 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 

til hurtigst muligt grundigt at overveje en 

fremtidig europæisk offentlig 

nyhedskanal og overveje, hvor meget EU-

medlemsstaterne mener, at det er værd at 

investere i en EU-ejet, uafhængig Tv-

station, som ville kunne konkurrere med 

kanaler som CNN, BBC, Russia Today, 

NHK eller CCTV; 

Or. en 


