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Ændringsforslag  12 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3.  beklager, at internationale 

terrororganisationer og kriminelle 

organisationer formerer sig i antal og 

størrelse, hvilket potentielt befordres af 

besejringen af ISIS/Daesh og deres 

krigeres flugt, og at ustabiliteten samtidig 

breder sig til de sydlige regioner og i 

Mellemøsten, idet skrøbelige stater i 

opløsning som f.eks. Libyen opgiver store 

områder uden styring, som er sårbare over 

for udefra kommende styrker; udtrykker 

sin fortsatte bekymring over den 

tværnationale dimension af terrortruslen i 

Sahelregionen; udtrykker sin dybe 

beklagelse af, at Den Demokratiske 

Folkerepublik Koreas fortsatte aktiviteter 

med atombærende og ballistiske missiler 

har skabt øgede spændinger i og uden for 

regionen, hvilket udgør en klar trussel mod 

den internationale fred og sikkerhed; 

3.  beklager, at internationale 

terrororganisationer og kriminelle 

organisationer formerer sig i antal og 

størrelse, hvilket potentielt befordres af 

besejringen af ISIS/Daesh og deres 

krigeres flugt, og at ustabiliteten samtidig 

breder sig til de sydlige regioner og i 

Mellemøsten, idet skrøbelige stater i 

opløsning som f.eks. Libyen opgiver store 

områder uden styring, som er sårbare over 

for udefra kommende styrker; udtrykker 

sin fortsatte bekymring over den 

tværnationale dimension af terrortruslen i 

Sahelregionen; er ligeledes bekymret over 

regionale og globale våbenkapløb og 

eksport af militærteknologi til ikke-

demokratiske lande, som systematisk 

krænker menneskerettighederne og den 

humanitære folkeret, fører en aggressiv 

udenrigspolitik og støtter 

terrororganisationer; beklager dybt de 

stadig mere udbredte lokale og regionale 

væbnede konflikter, der ofte falder 

sammen med og er forbundet med etnisk 

udrensning og sekteriske politikker; 

udtrykker sin dybe beklagelse af, at Den 

Demokratiske Folkerepublik Koreas 

fortsatte aktiviteter med atombærende og 

ballistiske missiler har skabt øgede 

spændinger i og uden for regionen, hvilket 

udgør en klar trussel mod den 
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Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Ændringsforslag  13 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. mener, at terrorisme i dag udgør en 

af de største udfordringer for EU-borgernes 

sikkerhed og kræver en hurtig, konsekvent 

og koordineret indsats, både internt og 

eksternt, for at forhindre yderligere 

terrorangreb og bekæmpe de 

tilgrundliggende årsager; påpeger navnlig 

behovet for at forebygge radikalisering, 

blokere alle kilder til finansiering af 

terrororganisationer, bekæmpe 

terrorpropaganda og spærre brugen af 

internettet og de sociale medier til dette 

formål, bl.a. ved hjælp af et automatisk 

sletningssystem, og for at forbedre 

udvekslingen af efterretninger mellem 

medlemsstaterne samt med tredjelande, 

NATO og andre relevante 

partnerorganisationer; mener, at mandatet 

for EU's FSFP-missioner bør omfatte 

bekæmpelse af terrorisme med henblik på 

at bidrage til afradikaliseringsprogrammer 

på en mere konsekvent måde, navnlig 

EULEX i Kosovo og EUFOR ALTHEA i 

Bosnien-Hercegovina, eftersom disse 

lande står over for et stort antal krigere, 

der vender tilbage fra udlandet; 

6. mener, at terrorisme i dag udgør en 

af de største udfordringer for EU-borgernes 

sikkerhed og kræver en hurtig, konsekvent 

og koordineret indsats, både internt og 

eksternt, for at forhindre yderligere 

terrorangreb og bekæmpe de 

tilgrundliggende årsager; påpeger navnlig 

behovet for at forebygge radikalisering, 

blokere alle kilder til finansiering af 

terrororganisationer, bekæmpe 

terrorpropaganda og spærre brugen af 

internettet og de sociale medier til dette 

formål og for at forbedre udvekslingen af 

efterretninger mellem medlemsstaterne 

samt med tredjelande, NATO og andre 

relevante partnerorganisationer; mener, at 

mandatet for visse FUSP/FSFP-aktioner 

bør omfatte bekæmpelse af terrorisme med 

henblik på at bidrage til 

afradikaliseringsprogrammer på en mere 

konsekvent måde 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 
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Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11.  er overbevist om, at EU, når som 

helst det er nødvendigt, bør træffe 

afgørende foranstaltninger til at bestemme 

sin fremtid, eftersom intern og ekstern 

sikkerhed i stigende grad væves ind i 

hinanden, hvilket har direkte konsekvenser 

for alle EU-borgere; advarer om, at 

manglen på en fælles tilgang kan føre til en 

ukoordineret og fragmenteret indsats, 

medføre talrige dobbeltstrukturer og 

ineffektivitet og som følge heraf gøre EU 

og dets medlemsstater sårbare; mener 

derfor, at EU bør være i stand til at gøre en 

effektiv indsats inden for rammerne af hele 

spektret af interne/eksterne 

sikkerhedsinstrumenter, op til det i artikel 

42, stk. 7, i TEU omhandlede niveau; 

understreger, at opstillingen af rammerne 

for en fælles forsvarspolitik i EU, jf. 

artikel 42, stk. 2, i TEU, har til formål at 

etablere et fælles forsvar og give EU 

strategisk uafhængighed til at fremme fred 

og sikkerhed i Europa og i verden; 

fremhæver de praktiske og økonomiske 

fordele ved en yderligere integration af 

EU's forsvarskapacitet; 

11. er overbevist om, at EU, når som 

helst det er nødvendigt, bør træffe 

afgørende foranstaltninger til at bestemme 

sin fremtid, eftersom intern og ekstern 

sikkerhed i stigende grad væves ind i 

hinanden, hvilket har direkte konsekvenser 

for alle EU-borgere; advarer om, at 

manglen på en fælles tilgang kan føre til en 

ukoordineret og fragmenteret indsats, 

medføre talrige dobbeltstrukturer og 

ineffektivitet og som følge heraf gøre EU 

og dets medlemsstater sårbare; mener 

derfor, at EU bør være i stand til at gøre en 

effektiv indsats inden for rammerne af hele 

spektret af eksterne sikkerhedsinstrumenter 

i forbindelse med Petersbergopgaverne i 

artikel 43, stk. 1, i TEU; understreger, at en 

effektiv FSFP har til formål at etablere et 

fælles forsvar og give EU operationel 

uafhængighed til at fremme fred og 

sikkerhed i Europa og i verden; fremhæver 

de praktiske og økonomiske fordele ved en 

yderligere integration af EU's 

forsvarskapacitet; 

Or. en 
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Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. glæder sig over de tydelige 

fremskridt, der er gjort med hensyn til at 

udforme en stærkere europæisk 

forsvarspolitik siden vedtagelsen af EU's 

globale strategi for udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken i juni 2016; glæder 

sig navnlig over oprettelsen af en 

europæisk forsvarsfond, den foreslåede 

udvidelse af den forberedende 

foranstaltning vedrørende forsvarsrelateret 

forskning og forslaget om et program for 

udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri (EDIDP); opfordrer 

medlemsstaterne til at øge deres fremtidige 

økonomiske bidrag til EU-budgettet for at 

dække alle EU's yderligere omkostninger i 

forbindelse med Den Europæiske 

Forsvarsfond; 

13. glæder sig over de tydelige 

fremskridt, der er gjort med hensyn til at 

udforme en stærkere europæisk 

forsvarspolitik siden vedtagelsen af EU's 

globale strategi for udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken i juni 2016; 

bemærker navnlig oprettelsen af en 

europæisk forsvarsfond, den foreslåede 

udvidelse af den forberedende 

foranstaltning vedrørende forsvarsrelateret 

forskning og lovgivningsforslaget om et 

program for udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri (EDIDP); opfordrer 

medlemsstaterne til at samle deres 

fremtidige økonomiske bidrag i 

mellemstatslige fonde på EU-niveau for at 

dække alle yderligere omkostninger i 

forbindelse med målet om at styrke FSFP; 

Or. en 
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Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16.  påpeger, at Kommissionen og et 

stigende antal medlemsstater har forpligtet 

sig til at oprette den europæiske 

forsvarsunion, og at der er stor opbakning 

hertil hos EU-borgerne; understreger, at 

dette er i overensstemmelse med et krav fra 

EU-borgerne og fra Parlamentet, navnlig i 

form af talrige henstillinger, som det har 

fremsat i sine tidligere beslutninger; 

understreger den øgede effektivitet, 

afskaffelsen af dobbeltarbejde og den 

reduktion af omkostningerne, der vil opstå 

som følge af en bedre integration af EU's 

forsvar; understreger imidlertid, at 

gennemførelsen af en reel europæisk 

forsvarsunion kræver fortsat politisk vilje 

og beslutsomhed; opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at forpligte sig til et 

fælles og autonomt europæisk forsvar og 

til at bestræbe sig på at sikre, at deres 

nationale forsvarsbudgetter når op på 

mindst 2 % af deres respektive BNP inden 

for de næste ti år; 

16.  påpeger, at Kommissionen og et 

stigende antal medlemsstater har forpligtet 

sig til at styrke FSFP, og at der er stor 

opbakning hertil hos EU-borgerne; 

understreger, at dette er i 

overensstemmelse med et krav fra EU-

borgerne og fra Parlamentet, navnlig i form 

af talrige henstillinger, som det har fremsat 

i sine tidligere beslutninger; understreger 

den øgede effektivitet, afskaffelsen af 

dobbeltarbejde og den reduktion af 

omkostningerne, der vil opstå som følge af 

en bedre integration af EU's forsvar; 

understreger imidlertid, at styrkelsen af 

FSFP kræver fortsat politisk vilje og 

beslutsomhed; er fast overbevist om, at de 

samlede forsvarsudgifter på 200 mia. 

EUR om året, som betyder, at EU-28 har 

verdens næsthøjeste forsvarsudgifter, 

bidrager med tilstrækkelige økonomiske 

ressourcer til forsvarssektoren; 

understreger, at der på baggrund af årlige 

effektivitetsgevinster på 25-100 mia. EUR 

absolut ikke er noget behov for at 

militarisere det nuværende EU-budget 

eller at udarbejde sådanne planer for den 

kommende FFR; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Ændringsforslag  17 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18.  opfordrer næstformanden/den 

højtstående repræsentant og Kommissionen 

til at reagere på Parlamentets anmodninger 

om udarbejdelse af en hvidbog om 

sikkerhed og forsvar i EU i forbindelse 

med forberedelsen af den næste flerårige 

finansielle ramme (FFR), som er blevet 

fremsat i Parlamentets beslutninger af 22. 

november 2016, 23. november 2016 og 16. 

marts 2017; mener, at opbygningen af en 

forsvarsunion, som forbinder EU's 

strategiske mål med EU's bidrag til 

kapacitetsudvikling og udformer den 

europæiske institutionelle ramme på 

forsvarsområdet, er elementer, der bør 

understøttes af en interinstitutionel aftale; 

understreger, at det med en omfattende og 

troværdig indsats fra alle interesserede 

parters side er muligt at øge omfanget og 

effektiviteten af forsvarsudgifterne; 

opfordrer til, at der i aftalen også fastsættes 

en betydelig rolle for neutrale lande som 

Østrig og Sverige, uden at der derved 

sættes spørgsmålstegn ved individuelle 

EU-landes neutralitet; 

18.  opfordrer næstformanden/den 

højtstående repræsentant og Kommissionen 

til at reagere på Parlamentets anmodninger 

om udarbejdelse af en hvidbog om 

sikkerhed og forsvar i EU, som er blevet 

fremsat i Parlamentets beslutninger af 22. 

november 2016, 23. november 2016 og 16. 

marts 2017; mener, at opbygningen af en 

effektiv FSFP, som forbinder EU's 

strategiske mål med EU's støtte til 

kapacitetsudvikling og udformer den 

europæiske institutionelle ramme på 

forsvarsområdet, er elementer, der bør 

understøttes af en interinstitutionel aftale; 

understreger, at det med en omfattende og 

troværdig indsats fra alle interesserede 

parters side er muligt at øge omfanget og 

effektiviteten af forsvarsudgifterne; 

opfordrer til, at der i aftalen også fastsættes 

en betydelig rolle for neutrale lande som 

Østrig og Sverige, uden at der derved 

sættes spørgsmålstegn ved individuelle 

EU-landes neutralitet; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Ændringsforslag  18 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger, at EU's hvidbog om 

sikkerhed og forsvar ud over en beskrivelse 

af det strategiske miljø og de strategiske 

ambitioner, for den næste flerårige 

finansielle ramme bør påvise den 

nødvendige og til rådighed værende 

kapacitet samt eventuelle 

kapacitetsmangler, i form af EU's 

kapacitetsudviklingsplan, og supplere den 

med en overordnet skitsering af de 

foranstaltninger, som medlemsstaterne og 

EU agter at iværksætte inden for FFR og 

på langt sigt; 

19. understreger, at EU's hvidbog om 

sikkerhed og forsvar ud over en beskrivelse 

af det strategiske miljø og de strategiske 

ambitioner bør påvise den nødvendige og 

til rådighed værende kapacitet samt 

eventuelle kapacitetsmangler, i form af 

EU's kapacitetsudviklingsplan, og supplere 

den med en overordnet skitsering af de 

foranstaltninger, som medlemsstaterne og 

EU agter at iværksætte og på langt sigt; 

Or. en 
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Bodil Valero 
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Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. glæder sig over Kommissionens 

intention om at foreslå et specifikt program 

for forsvarsrelateret forskning med et 

særskilt budget og egne regler i forbindelse 

med den næste FFR; understreger, at 

medlemsstaterne bør stille yderligere 

midler til rådighed for programmet uden 

at gribe ind i de eksisterende 

rammeprogrammer, der finansierer 

forskning, teknologisk udvikling og 

innovation, sådan som der blev anmodet 

om i Parlamentets beslutning af 5. juli 

2017; gentager sine tidligere opfordringer 

til Kommissionen om at sørge for 

Unionens deltagelse i forsvarsrelaterede 

forsknings- og udviklingsprogrammer, der 

iværksættes af medlemsstaterne eller i 

givet fald i fællesskab med erhvervslivet, 

jf. artikel 185 og 187 i TEUF; 

21. bemærker Kommissionens 

intention om at foreslå et specifikt program 

for forsvarsrelateret forskning med et 

særskilt budget og egne regler i forbindelse 

med den næste FFR; understreger, at kun 

medlemsstaterne bør stille midler til 

rådighed for en fælles forsvarsfond; 

opfordrer Kommissionen til at begrænse 

Unionens bidrag til administrativ bistand i 

forsvarsrelaterede forsknings- og 

udviklingsprogrammer, der iværksættes og 

finansieres af medlemsstaterne;  

Or. en 
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Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22.  glæder sig over Kommissionens 

forslag om et program for udvikling af den 

europæiske forsvarsindustri; understreger, 

at alle EU-foranstaltninger til støtte for, 

koordinering eller supplering af 

medlemsstaternes foranstaltninger på 

forsvarsområdet bør have til formål at 

bidrage til en gradvis udformning af en 

fælles forsvarspolitik som omhandlet i 

bl.a. artikel 2, stk. 4, i TEUF, og dermed 

dække fælles udvikling, standardisering, 

certificering og vedligeholdelse, der fører 

til samarbejdsprogrammer og en højere 

grad af interoperabilitet; opfordrer 

Kommissionen til i videst muligt omfang at 

fremme det nye program for udvikling af 

forsvarsindustrien, og i særdeleshed til at 

tilskynde små og mellemstore 

virksomheder til at deltage i fælles 

grænseoverskridende projekter; 

22.  bemærker Kommissionens forslag 

om et program for udvikling af den 

europæiske forsvarsindustri; understreger, 

at alle foranstaltninger fra 

Kommissionens side til støtte for, 

koordinering af eller bistand til 

medlemsstaternes foranstaltninger på 

forsvarsområdet bør have til formål at 

bidrage til etablering af et effektivt 

europæisk forsvarsmarked, der 

producerer militær teknologi udelukkende 

til medlemsstaterne og ikke til 

eksportformål, og dermed at dække fælles 

udvikling, standardisering, certificering og 

vedligeholdelse, der fører til 

samarbejdsprogrammer og en højere grad 

af interoperabilitet; opfordrer 

Kommissionen til i videst muligt omfang at 

fremme tanken om en ny 

samarbejdsmekanisme, der tager sigte på 

effektivt samarbejde i forsvarsindustrien, 

og i særdeleshed til at tilskynde små og 

mellemstore virksomheder til at deltage i 

fælles grænseoverskridende projekter;  

Or. en 
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Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer Kommissionen, Rådet og 

NF/HR til sammen med Parlamentet at 

engagere sig i en interinstitutionel dialog 
om den gradvise udformning af en fælles 

forsvarspolitik; understreger, at der i 

forbindelse med den næste FFR bør 

oprettes et fuldt udbygget EU-budget på 

forsvarsområdet for alle de interne 

aspekter af FSFP, og at der bør fastsættes 

regler for gennemførelsen heraf inden for 

rammerne af Lissabontraktaten; 
understreger behovet for en revision af 

Athenamekanismen for at udvide omfanget 

af operationer, der betragtes som en fælles 

omkostning, og skabe incitamenter til at 

deltage i FSFP-missioner og -operationer; 

27. opfordrer Det Europæiske Råd til 

offentligt at drøfte og i overensstemmelse 

med artikel 42, stk. 2, i TEU, hvori der 

kræves enstemmighed, træffe afgørelse 

om, hvorvidt den gradvise udformning af 

en fælles forsvarspolitik skal påbegyndes 

eller ej; understreger behovet for en 

revision af Athenamekanismen for at 

udvide omfanget af operationer, der 

betragtes som en fælles omkostning, og 

skabe incitamenter til at deltage i FSFP-

missioner og -operationer; 

Or. en 
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Betænkning A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. understreger, at det permanent 

strukturerede samarbejde bør udvikles 

inden for EU's rammer, og at det bør nyde 

godt af en effektiv støtte fra Unionen, med 

fuld respekt for medlemsstaternes 

kompetencer på forsvarsområdet; gentager 

sin opfordring til at yde passende PESCO-

finansiering fra EU-budgettet; mener, at 

deltagelse i alle EU-agenturer og -organer, 

der er omfattet af FSFP, herunder Det 

Europæiske Sikkerheds- og 

Forsvarsakademi (ESDC) bør være et krav 

i henhold til det permanente strukturerede 

samarbejde; gentager sin opfordring til, at 

ordningen med EU-kampgrupper betragtes 

som en fælles omkostning under den 

reviderede Athenamekanisme; 

32. understreger, at det permanent 

strukturerede samarbejde bør udvikles 

inden for EU's rammer, og at det bør nyde 

godt af en effektiv støtte fra Unionen, med 

fuld respekt for medlemsstaternes 

kompetencer på forsvarsområdet; beklager, 

at medlemsstaterne i den fælles 

meddelelse om PESCO, der blev 

undertegnet den 13. november 2017, 

forpligter sig til at øge deres 

forsvarsudgifter og anvende midler fra 

EU's budget til forsvarsformål; mener, at 

deltagelse i alle EU-agenturer og -organer, 

der er omfattet af FSFP, herunder Det 

Europæiske Sikkerheds- og 

Forsvarsakademi (ESDC) bør være et krav 

i henhold til det permanente strukturerede 

samarbejde; gentager sin opfordring til, at 

ordningen med EU-kampgrupper betragtes 

som en fælles omkostning under den 

reviderede Athenamekanisme; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. kræver, at der oprettes et fuldt 

udbygget civilt-militært strategisk 

hovedkvarter i EU under PESCO - der 

skal bestå af den nuværende Militære 

Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet 

(MPCC), Den Civile Planlægnings- og 

Gennemførelseskapacitet (CPCC) og 

direktoratet for krisestyring og planlægning 

(CMPD) - således at der etableres en 

platform for integreret operationel støtte 

gennem hele planlægningscyklussen fra det 

oprindelige politiske koncept til de 

detaljerede planer; 

34. kræver, at der oprettes et fuldt 

udbygget militært strategisk hovedkvarter i 

EU - der skal bestå af den nuværende 

Militære Planlægnings- og 

Gennemførelseskapacitet (MPCC) og 

direktoratet for krisestyring og planlægning 

(CMPD) - således at der etableres en 

platform for integreret operationel støtte 

gennem hele planlægningscyklussen fra det 

oprindelige politiske koncept til de 

detaljerede planer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. understreger, at CARD bør baseres 

på hvidbogen om EU's sikkerhed og 

forsvar og på kapacitetsudviklingsplanen 

og bør omfatte hele spektret af FSFP-

relateret kapacitet, navnlig i de 

medlemsstater, der deltager i det 

permanente strukturerede samarbejde 

(PESCO); mener, at CARD bør levere en 

række konkrete forslag til at udfylde huller 

og påvise, hvor EU's indsats ville være 

hensigtsmæssig, og som skal tages i 

betragtning i forbindelse med EU's 

budgetplanlægning for det følgende år; 

understreger behovet for, at Kommissionen 

og EDA arbejder sammen om 

udformningen af de årlige 

arbejdsprogrammer; påpeger, at EDA bør 

have en tydelig rolle, ikke kun i 

udformningen af programmet, men også i 

forvaltningen af projekter, der finansieres 

via kapacitetsområdet; 

43. understreger, at CARD bør baseres 

på hvidbogen om EU's sikkerhed og 

forsvar og på kapacitetsudviklingsplanen 

og bør omfatte hele spektret af FSFP-

relateret kapacitet, navnlig i de 

medlemsstater, der deltager i det 

permanente strukturerede samarbejde 

(PESCO); mener, at CARD bør levere en 

række konkrete forslag til at udfylde huller 

og påvise, hvor en fælles indsats ville være 

hensigtsmæssig; understreger behovet for, 

at Kommissionen og EDA arbejder 

sammen om udformningen af de årlige 

arbejdsprogrammer; påpeger, at EDA bør 

have en tydelig rolle, ikke kun i 

udformningen af programmet, men også i 

forvaltningen af projekter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. glæder sig over aktiviteterne i Den 

Europæiske Unions militæroperation i det 

sydlige centrale Middelhavsområde (EU 

NAVFOR MED) og anmoder NF/HR og 

medlemsstaterne om at øge støtten til 

lokale sikkerhedsaktører på Middelhavets 

sydlige kyster; 

50. bemærker aktiviteterne i Den 

Europæiske Unions militæroperation i det 

sydlige centrale Middelhavsområde (EU 

NAVFOR MED) og anmoder NF/HR og 

medlemsstaterne om at øge støtten til 

lokale sikkerhedsaktører på Middelhavets 

sydlige kyster og anmoder om, at den 

humanitære folkeret og den  

internationale 

menneskerettighedslovgivning nøje 

overholdes, navnlig når der samarbejdes 

med den libyske kystvagt og andre libyske 

aktører; 

 

  

Or. en 

 

 


