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Betænkning A8-0350/2017 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

2017/2121(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. mener, at udviklingen af en stærk 

forsvarsindustri styrker EU's teknologiske 

uafhængighed; opfordrer til udvikling af 

den fornødne industrielle og teknologiske 

kapacitet til at forbedre cybersikkerheden, 

bl.a. ved at fremme et indre marked for 

cybersikkerhedsprodukter; opfordrer til, at 

der stilles betydeligt flere finansielle og 

menneskelige ressourcer til rådighed i EU's 

institutioner med henblik på at øge EU's 

kapacitet for så vidt angår cybersikkerhed 

og cyberforsvar; understreger, at det er 

nødvendigt at integrere cyberforsvar i 

foranstaltningerne udadtil og i den fælles 

udenrigs- og sikkerhedspolitik, og at der er 

behov for at styrke evnen til at afsløre 

cyberkriminalitet;  

42. mener, at udviklingen af en effektiv 

forsvarsindustri styrker EU's teknologiske 

uafhængighed; opfordrer til udvikling af 

den fornødne industrielle og teknologiske 

kapacitet til at forbedre cybersikkerheden, 

bl.a. ved at fremme et indre marked for 

cybersikkerhedsprodukter og strenge 

eksportkontrolregler i forbindelse hermed; 

opfordrer til, at der stilles finansielle og 

menneskelige ressourcer til rådighed i EU's 

institutioner med henblik på at øge EU's 

kapacitet for så vidt angår cybersikkerhed 

og modstandsdygtighed over for 

cyberangreb; understreger, at det er 

nødvendigt at integrere cyberforsvar i 

foranstaltningerne udadtil og i den fælles 

udenrigs- og sikkerhedspolitik, og at der er 

behov for at styrke evnen til at afsløre 

cyberkriminalitet;  

Or. en 
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Betænkning A8-0350/2017 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

2017/2121(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. mener, at Europa for at forsvare 

sine fælles værdier, principper og 

strategiske autonomi bør styrke 

samarbejdet om fælles forsvar yderligere; 

understreger betydningen af 

sammenhængen mellem ekstern og intern 

sikkerhed, bedre ressourceanvendelse og 

risikokontrol i Europas periferi; minder 

om, at sammenhængen mellem udvikling 

og sikkerhed er et centralt princip, som 

ligger til grund for EU's tilgang til kriser og 

eksterne konflikter; opfordrer 

medlemsstaterne til at frigøre 

Lissabontraktatens fulde potentiale med 

hensyn til den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik (FSFP) og glæder sig i 

denne forbindelse over 

gennemførelsesplanen for sikkerhed og 

forsvar; tilskynder til en gennemgang af 

EU's tilgang til civile FSFP-missioner for 

at sikre, at disse missioner udformes, 

gennemføres og støttes på rette vis; mener, 

at Det Europæiske Forsvarsagenturs 

(EDA's) kapacitet og permanente 

strukturerede samarbejde (PESCO) og 

EU's kampgrupper bør udnyttes fuldt ud; 

opfordrer medlemsstaterne til at afsætte 

yderligere midler til dette formål; 

45. mener, at Europa for at forsvare 

sine fælles værdier og principper bør 

styrke samarbejdet om fælles forsvar 

yderligere; understreger betydningen af 

sammenhængen mellem ekstern og intern 

sikkerhed, bedre ressourceanvendelse og 

risikokontrol i Europas periferi; minder 

om, at sammenhængen mellem udvikling 

og sikkerhed er et centralt princip, som 

ligger til grund for EU's tilgang til kriser og 

eksterne konflikter; opfordrer 

medlemsstaterne til at frigøre 

Lissabontraktatens fulde potentiale med 

hensyn til den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik (FSFP) og noterer sig i 

denne forbindelse gennemførelsesplanen 

for sikkerhed og forsvar; tilskynder til en 

gennemgang af EU's tilgang til civile 

FSFP-missioner for at sikre, at disse 

missioner udformes, gennemføres og 

støttes på rette vis; mener, at det 

permanente strukturerede samarbejde 

(PESCO) og EU's kampgrupper bør 

udnyttes fuldt ud; opfordrer 

medlemsstaterne til at afsætte yderligere 

midler til dette formål i deres nationale 

forsvarsbudgetter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. mener, at Den Europæiske Union 

og dens medlemsstater skal udvikle en 

effektiv udenrigs-, og sikkerhedspolitik og 

samarbejde med NATO og andre 

internationale partnere, FN, NGO’er, 

menneskerettighedsforkæmpere m.fl. om 

spørgsmål af fælles interesse og med 

henblik på at fremme fred, velstand og 

stabilitet i verden; fremhæver vigtigheden 

af at øge bevidstheden om og den politiske 

vilje til en hurtig gennemførelse af en 

ambitiøs, effektiv og struktureret FSFP; 

opfordrer indtrængende Rådet, 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

råde bod på EU's 

kommunikationsproblemer ved at gøre 

EU’s optræden udadtil mere ansvarsbevidst 

og synlig; opfordrer medlemsstaterne og 

EU-institutionerne til at skabe resultater på 

forsvarsområdet i henhold til EU's globale 

strategi og Kommissionens planer om at 

forbedre EU's forsvarsforskning og 

kapacitetsudvikling;  

46. mener, at Den Europæiske Union 

og dens medlemsstater skal udvikle en 

effektiv udenrigs-, og sikkerhedspolitik og 

samarbejde med NATO og andre 

internationale partnere, FN, NGO’er, 

menneskerettighedsforkæmpere m.fl. om 

spørgsmål af fælles interesse og med 

henblik på at fremme fred, velstand og 

stabilitet i verden; fremhæver vigtigheden 

af at øge bevidstheden om og den politiske 

vilje til en hurtig gennemførelse af en 

ambitiøs, effektiv og struktureret FSFP; 

opfordrer indtrængende Rådet, 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

råde bod på EU's 

kommunikationsproblemer ved at gøre 

EU’s optræden udadtil mere ansvarsbevidst 

og synlig; opfordrer medlemsstaterne og 

EU-institutionerne til at skabe resultater på 

forsvarsområdet i henhold til EU's globale 

strategi og Kommissionens planer om at 

forbedre EU's forsvarsforskning og 

kapacitetsudvikling ved at samle de 

relevante nationale budgetter på en meget 

samarbejdsorienteret og effektiv måde;  

Or. en 
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Punkt 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. opfordrer Kommissionen til at lade 

de stigende sikkerhedsudfordringer 

afspejle sig fuldt ud i dens forslag til den 

kommende flerårige finansielle ramme; 
mener, at både størrelsen af og 

fleksibiliteten i FUSP-budgettet skal stå i 

forhold til EU-borgernes forventninger om, 

at EU spiller sin rolle som garant for 

sikkerhed; insisterer på, at der er behov for 

en global vision for EU's politik og 

instrumenter på sikkerhedsområdet, 

herunder et frugtbart samarbejde med den 

foreslåede europæiske forsvarsfond; 

opfordrer medlemsstaterne til at sigte efter 

målet om at anvende 2 % af BNP på 

forsvaret og til at bruge 20 % af deres 

forsvarsbudgetter på materiel, som EDA 

har betegnet som nødvendigt; påpeger 

desuden, at enhver ny politik skal 

understøttes af finansiering fra nye kilder; 

bemærker, at flere medlemsstater har svært 

ved at opretholde en meget bred vifte af 

fuldt operative forsvarskapaciteter, primært 

på grund af økonomiske begrænsninger; 

opfordrer derfor til mere samarbejde og 

samordning om, hvilke kapaciteter der bør 

opretholdes, så medlemsstaterne kan 

specialisere sig i bestemte kapaciteter og 

anvende deres ressourcer mere effektivt; 

mener, at interoperabilitet er af afgørende 

betydning, hvis medlemsstaternes styrker 

47. mener, at både størrelsen af og 

fleksibiliteten i FUSP-budgettet skal stå i 

forhold til EU-borgernes forventninger om, 

at EU spiller sin rolle som garant for 

sikkerhed; insisterer på, at der er behov for 

en global vision for EU's politik og 

instrumenter på sikkerhedsområdet, 

herunder et frugtbart samarbejde med den 

foreslåede europæiske forsvarsfond ved at 

samle de relevante nationale budgetter; 

opfordrer medlemsstaterne til at sigte efter 

målet om at bruge 20 % af deres 

forsvarsbudgetter på materiel, som EDA 

har betegnet som nødvendigt; påpeger 

desuden, at enhver ny politik skal 

understøttes af finansiering fra nationale 

forsvarsbudgetter; bemærker, at flere 

medlemsstater har svært ved at opretholde 

en meget bred vifte af fuldt operative 

forsvarskapaciteter, primært på grund af 

økonomiske begrænsninger; opfordrer 

derfor til et meget mere effektivt 

samarbejde om og en meget mere effektiv 

samordning af, hvilke kapaciteter der bør 

opretholdes, så medlemsstaterne kan 

specialisere sig i bestemte kapaciteter og 

anvende deres ressourcer mere effektivt; 

mener, at interoperabilitet er af afgørende 

betydning, hvis medlemsstaternes styrker 

skal være mere kompatible og integrerede; 

minder om, at FUSP-bevillingerne 
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skal være mere kompatible og integrerede; 

minder om, at FUSP-bevillingerne 

udgjorde 3,6 % af 

forpligtelsesbevillingerne under 

udgiftsområde 4 i 2016 og 0,2 % af hele 

EU-budgettet; beklager, at størrelsen og 

underudnyttelsen af og de systematiske 

overførsler fra FUSP-kapitlet afslører en 

vedvarende mangel på ambitioner fra EU's 

side med hensyn til at agere som global 

aktør; 

udgjorde 3,6 % af 

forpligtelsesbevillingerne under 

udgiftsområde 4 i 2016 og 0,2 % af hele 

EU-budgettet; beklager, at størrelsen og 

underudnyttelsen af og de systematiske 

overførsler fra FUSP-kapitlet afslører en 

vedvarende mangel på ambitioner fra EU's 

side med hensyn til at agere som global 

aktør; 

Or. en 

 

 


