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Betænkning A8-0360/2016 

Elmar Brok 

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

2016/2036(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. minder om, at Den Europæiske Union er 

et af de største resultater i europæisk 

historie, og at EU's forandringskraft har 

bragt fred, stabilitet og velstand til dets 

borgere og til dets nabolande, hvoraf 

mange er blevet EU-medlemsstater; 

understreger, at EU fortsat er den største 

økonomiske magt, den mest generøse 

donor af humanitær bistand og 

udviklingsbistand og en frontløber i det 

globale, multilaterale diplomati for så vidt 

angår spørgsmål som klimaforandringer, 

mellemfolkelig retspleje, ikkespredning af 

masseødelæggelsesvåben samt 

menneskerettigheder; opfordrer til, at 

synligheden af EU's foranstaltninger på 

disse områder øges; 

1. minder om, at Den Europæiske Union er 

et af de største resultater i europæisk 

historie, og at EU's forandringskraft har 

bragt fred, stabilitet og velstand til dets 

borgere og til dets nabolande, hvoraf 

mange er blevet EU-medlemsstater; 

understreger, at EU fortsat er den største 

økonomiske magt, den mest generøse 

donor af humanitær bistand og 

udviklingsbistand og en frontløber i det 

globale, multilaterale diplomati for så vidt 

angår spørgsmål som klimaforandringer, 

mellemfolkelig retspleje, ikkespredning af 

masseødelæggelsesvåben samt 

menneskerettigheder; opfordrer til, at 

synligheden af EU's foranstaltninger på 

disse områder øges; minder om, at EU 

samtidig er blandt de største 

våbeneksportører i verden og navnlig 

eksporterer våben til MENA-regionen, 

accepterer atomvåben på sit område og 

modernisering af disse som led i en 

afskrækkelsesstrategi, har lukket alle 

legale og sikre ruter for migration og 

flygtninge og for nylig gjorde sin 

udviklingsbistand afhængig af 

tilbageholdelse og tilbagetagning af 

flygtninge og migranter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at EU's optræden udadtil er 

nødt til at tage udgangspunkt i de tre søjler: 

diplomati, udvikling og forsvar; 

17. fremhæver, at EU's optræden udadtil er 

nødt til at tage udgangspunkt i de tre søjler: 

diplomati, udvikling og nedrustning; 

Or. en 
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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;  

udgår 

Or. en 
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Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. er af den opfattelse, at det er af 

afgørende betydning, at de instrumenter, 

der er tilvejebragt med Lissabontraktaten, 

endelig tages i brug, i særdeleshed 

permanent struktureret samarbejde; er af 

den opfattelse, at en fleksibel, inklusiv 

tilgang, der tilskynder til, at alle 

medlemsstater deltager åbent og proaktivt, 

er afgørende for gennemførelsen af 

permanent struktureret samarbejde; ser 

med tilfredshed på det fælles dokument 

fra Frankrigs og Tysklands 

forsvarsministre om "fornyelse af FSFP" 

og det italienske forslag om "et stærkere 

europæisk forsvar" og støtter fuldt ud 

disse landes mål om at træffe en positiv 

afgørelse om etablering af permanent 

struktureret samarbejde på mødet i 

Udenrigs- og Forsvarsrådet i november 

2016; opfordrer NF/HR til at påtage sig 

den ledende rolle i forbindelse med dette 

initiativ og med andre nylige forslag til 

styrkelse af FSFP med henblik på at bane 

vejen for, at der kan træffes flere 

ambitiøse beslutninger om FSFP på 

mødet i Udenrigs- og Forsvarsrådet i 

november 2016 og på Det Europæiske 

Råds møde i december, herunder 

udgår 
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følgende: 

• 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 

• forbedring af EU's redskaber til 

hurtige indsatser, navnlig ved yderligere 

at forbedre kampgruppernes 

anvendelighed, ved at operationalisere 

artikel 44 og ved at styrke og i højere grad 

gøre brug af Eurocorps til FSFP-

missioner og -operationer  

• udvidelse af den fælles 

finansiering af FSFP-operationer, bl.a. 

via en presserende og grundig 

gennemgang og udvidelse af 

Athenamekanismen, som skal omfatte 

erklæringen om kampgrupperne, og som 

er nødvendig for at sikre, at EU's 

missioner kan finansieres med kollektive 

midler i stedet for af de enkelte deltagende 

medlemsstater, hvilket vil fjerne en 

potentiel hindring for, at medlemsstaterne 

vil indsætte styrker 

• etablering af et egentligt 

Forsvarsråd; 

Or. en 



 

AM\1112110DA.docx  PE596.607v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.12.2016 A8-0360/18 

Ændringsforslag  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-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 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; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1112110DA.docx  PE596.607v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.12.2016 A8-0360/19 

Ændringsforslag  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

for GUE/NGL-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. afviser Kommissionens 

forsvarsrelaterede initiativer, som f.eks. 

en europæisk forsvarsfond, 

forsvarshandlingsplanen og 

forsvarsindustripolitikken; modsætter sig 

den forberedende foranstaltning 

vedrørende FSFP-relateret forskning; 

afviser udviklingen af et EU-

forsvarsforskningsprogram inden for den 

næste flerårige finansielle ramme (2021-

2027) og ethvert nyt finansierings- og 

investeringskoncept, herunder gennem 

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 

og Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI); minder om, at 

udgifter hidrørende fra foranstaltninger, 

der har indvirkning på militær- eller 

forsvarsområdet, ifølge artikel 41, stk. 2, i 

TEU ikke må afholdes over Unionens 

budget; 

Or. en 

 

 


