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FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at øget og mere effektivt internationalt samarbejde, med en forpligtelse til at 

overholde EU’s centrale værdier og normer såsom menneskerettigheder, 

retsstatsprincippet og principperne i folkeretten, aktiv udveksling af synspunkter og 

oplysninger, målrettede nationale tiltag mod fattigdom og ulighed og stabile og inklusive 

regeringsformer i tredjelande er afgørende for at forhindre og imødegå truslen fra 

terrorgrupper og dæmme op for radikalisering af europæiske borgere; 

2. opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde og konsekvent støtte hinandens bestræbelser 

på at bekæmpe voldelig ekstremisme, herunder ved koordinering af planer og tiltag og 

udveksling af erfaringer; påpeger, at kontrollen ved Schengenområdets ydre grænser skal 

forbedres; 

3. opfordrer EU til fortsat at udvikle retningslinjer og principper for bekæmpelse af 

terrorisme på grundlag af de relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd (navnlig 

UNSCR 2178/2014); 

4. opfordrer til internationale bidrag til den finansieringsmekanisme, der blev vedtaget af 

FN’s udviklingsprogram (UNDP) med henblik på at lette en umiddelbar stabilisering af de 

områder, der er kommet fri af Da’esh; 

5. udtrykker bekymring over, at medmindre man tager fat på de forhold, der fører til 

udbredelse af terrorisme, vil fænomenet med EU-borgere, der rejser til andre lande for at 

slutte sig til jihadistiske eller andre ekstremistiske grupper, og den specifikke 

sikkerhedsrisiko, de udgør, når de vender tilbage til EU og nabolandene, sandsynligvis 

blive forværret i de kommende år, navnlig i betragtning af den igangværende militære 

optrapning i Mellemøsten og Nordafrika (MENA); opfordrer til en omfattende 

undersøgelse af effektiviteten af nationale foranstaltninger og EU-foranstaltninger med 

henblik på forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme; 

6. understreger, at terrorisme ikke må og ikke bør være forbundet med nogen religion, 

nationalitet eller civilisation; 

7. tilskynder til udvikling af forebyggende og regelmæssigt reviderede sikkerheds-, 

terrorbekæmpelses- og afradikaliseringsinitiativer i medlemsstaterne, på EU-plan og på 

internationalt plan; tilskynder til bedre samordning af interne og eksterne politikker for at 

sikre en passende reaktion på nye trusler; opfordrer til øget samarbejde om 

terrorbekæmpelse med nabolande og regionale aktører; anerkender, at radikalisering også 

har med geopolitik og naboskabspolitik at gøre; minder om, at enhver økonomisk bistand 

bør vurderes med hensyn til dens potentielle støtte til terrorvirksomhed, og opfordrer 

indtrængende til, at kilderne til al ekstern finansiering undersøges; 

8. opfordrer EU til at samarbejde mere med tredjelande med henblik på at indføre 

foranstaltninger til at afskrække fra og standse udenlandske krigeres rejseaktivitet, bl.a. 
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gennem nye kapacitetsopbygningsprojekter (f.eks. grænsekontrol) sammen med partnerne 

og mere målrettet EU-bistand, herunder ved at udarbejde handlingsplaner på 

terrorbekæmpelsesområdet; understreger, at menneskerettighederne skal stå i centrum for 

terrorbekæmpelsesstrategierne; ønsker, at EU styrker sin politiske dialog med Den 

Arabiske Liga, Den Islamiske Samarbejdsorganisation, Den Afrikanske Union og andre 

relevante regionale koordinerende strukturer, f.eks. G5 Sahel; opfordrer EU til at holde 

nøje øje med eksporten af våben, der kan anvendes af terrorister; 

9. noterer sig med tilfredshed NF/HR Federica Mogherinis vilje til at støtte projekter til 

bekæmpelse af radikalisering i tredjelande, navnlig Jordan, Libanon og Irak, og i Sahel-

Maghreb, som anført i rapporten om gennemførelsen af foranstaltninger efter Det 

Europæiske Råds møde den 12. februar 2015; bemærker, at det nu skal sikres, at disse 

projekter får den nødvendige finansiering så hurtigt som muligt; 

10. opfordrer EU til at øge sit samarbejde med de regionale partnere for at bremse 

våbenhandelen, navnlig rettet mod de lande, som terrorismen stammer fra, og holde nøje 

øje med eksporten af våben, der kan anvendes af terrorister; opfordrer også til en styrkelse 

af de udenrigspolitiske instrumenter og samarbejdet med tredjelande med henblik på 

bekæmpelse af finansieringen af terrororganisationer; 

11. opfordrer EU til at føre målrettede og forbedrede sikkerheds- og 

terrorbekæmpelsesdialoger med Algeriet, Egypten, Irak, Israel, Jordan, Marokko, 

Libanon, Saudi-Arabien og Tunesien samt Golfsamarbejdsrådet; samarbejdet med Tyrkiet 

bør også styrkes i overensstemmelse med konklusionerne fra samlingen i Rådet 

(almindelige anliggender) i december 2014; 

12. opfordrer Rådet til løbende at revidere og udvikle EU's regionale strategi for Syrien og 

Irak og terrorbekæmpelsesstrategien med særlig fokus på udenlandske krigere, der blev 

vedtaget den 16. marts 2015, i lyset af udviklingen i sikkerhedssituationen i EU's sydlige 

nabolande, sammen med forebyggende og andre initiativer som f.eks. Kommissionens 

netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering; opfordrer desuden medlemsstaterne til 

at fremme fælles respekt og forståelse som afgørende elementer i kampen mod terrorisme, 

både inden for EU og i dets medlemsstater såvel som i tredjelande; 

13. opfordrer NF/HR og Rådet til i klare vendinger at fordømme den finansielle og 

ideologiske støtte til ekstremistiske islamistiske bevægelser gennem flere årtier fra visse 

regeringer og indflydelsesrige personer i Golfstaterne; opfordrer Kommissionen til at 

revidere EU’s forbindelser med tredjelande med henblik på at bekæmpe den materielle og 

immaterielle støtte til terrorisme mere effektivt; minder om, at sikkerhedsdimensionen og 

ENP-redskabernes kapacitet til at bidrage til at forbedre partnernes modstandskraft og 

evne til at sørge for deres egen sikkerhed med respekt for retsstatsprincippet skal styrkes i 

forbindelse med den igangværende revision af ENP; 

14. bemærker, at de grundlæggende årsager til terrorisme ofte ligger i en dårlig og ikke-

inklusiv regeringsførelse; mener, at den internationale indsats med henblik på at opnå 

fremskridt på lang sigt bør tage sigte på at fremme overholdelsen af retsstatsprincippet, de 

demokratiske principper og menneskerettighederne; understreger vigtigheden af at 

indarbejde disse mål i EU’s samarbejdsaftaler med tredjelande; opfordrer EU til at 

iværksætte yderligere kapacitetsopbygningsprojekter og -aktiviteter sammen med 

interesserede MENA-lande vedrørende retshåndhævelse, strafferet og reform af 
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sikkerhedssektoren i tæt samarbejde med Europol, Eurojust, Frontex og Cepol; anser det 

for stadigt mere presserende at føre dialog med den moderate islam, der er imod 

ekstremisme, og fremme det kulturelle samarbejde; 

15. går ind for øget internationalt samarbejde og udveksling af oplysninger fra nationale 

efterretningstjenester for at identificere EU-borgere, der risikerer at blive radikaliseret, 

blive rekrutteret og rejse ud for at tilslutte sig jihadister og andre ekstremistiske grupper; 

understreger, at landene i MENA-regionen og det vestlige Balkan skal støttes i deres 

bestræbelser på at dæmme op for strømmen af udenlandske krigere; 

16. opfordrer Kommissionen til at mobilisere alle sine ressourcer for egen regning og for at 

støtte medlemsstaterne i at bekæmpe de faktorer, der ligger til grund for radikalisering og 

ekstremisme, og udforme forebyggelsesstrategier, der omfatter områderne uddannelse, 

social integration, bekæmpelse af diskrimination og dialog mellem kulturer og religioner; 

anbefaler et tættere samarbejde med forskellige organisationer om kulturel dialog; 

understreger, at det er vigtigt at samarbejde med moderate ledere i det muslimske 

samfund, herunder med repræsentanter for civilsamfundet, både inden for EU og i 

tredjelande, for at bekæmpe radikalisering; opfordrer det internationale samfund af 

religiøse til at lancere endnu et tværreligiøst topmøde i stil med det, der blev afholdt i 

Assisi i 2011; mener, at EU og dets medlemsstater bør forbedre overvågningen af EU-

borgeres aktiviteter i de berørte lande; opfordrer NF/HR og Kommissionen til fortsat at 

sikre tilstrækkelige midler og sammenhængende anvendelse af instrumenter til at imødegå 

terrortruslerne mere effektivt fra tidlig varsling til hurtig handling; 

17. mener, at opbygning af en modfortælling, også i tredjelande, er en af nøglerne til 

bekæmpelse af terrorgruppernes appel i MENA-regionen; opfordrer Unionen til at øge sin 

støtte til initiativer som f.eks. SSCAT (rådgivningsholdet for strategisk kommunikation 

om Syrien) og fremme indførelsen og finansieringen af sådanne projekter i tredjelande; 

18. glæder sig over udsendelsen af sikkerheds-/terrorismebekæmpelseseksperter til en række 

vigtige EU-delegationer for at styrke deres kapacitet til at bidrage til den europæiske 

terrorbekæmpelsesindsats og samarbejde mere effektivt med de relevante lokale 

myndigheder, samtidig med at der opbygges yderligere terrorbekæmpelseskapacitet under 

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten); 

19. tilskynder til udvikling af programmer, der tager sigte på at mindske både voldelige og 

sekteriske konfrontationer; mener, at afradikaliseringsprogrammer kan være vigtige 

redskaber til at nedbringe terrororganisationers rekruttering af EU-borgere; noterer sig, at 

visse medlemsstater undersøger mulighederne for at rekruttere tidligere udenlandske 

krigere til at bistå ved afradikaliseringsprogrammer; opfordrer medlemsstaterne til at 

revurdere indførelsen af sådanne programmer; 

20. glæder sig meget over betænkningens henstilling til medlemsstaterne om at isolere 

radikaliserede indsatte inden for fængselsvæsenet; maner dog til forsigtighed med at gøre 

dette en masse af frygt for, at kendte radikalister kan samles og skabe kontakter, der kan 

være skadelige efter deres løsladelse; opfordrer Kommissionen til at udarbejde planer, der 

skal gøre det lettere at reintegrere personer, som risikerer at blive rekrutteret, og personer, 

der har kunnet vende tilbage; 

21. påpeger, at der i en samlet EU-forebyggelsesstrategi også skal gøres fuld brug af 
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udenrigspolitikken til at fremme respekten for menneskerettigheder, demokrati, 

religionsfrihed og god regeringsførelse og til at forebygge og løse konflikter med henblik 

på at skabe mindre plads til ekstremistisk propaganda; 

22. understreger, at EU og dets medlemsstater skal indarbejde tilstrækkelige garantier i 

terrorbekæmpelsessamarbejdsmekanismerne for at sikre, at sikkerhed, 

menneskerettigheder og retshåndhævelse ikke udelukker, men supplerer hinanden og er 

baseret på retsstatsprincippet og respekt for de grundlæggende rettigheder for borgerne i 

EU og dets partnerlande; opfordrer medlemsstaterne til at undersøge metoder til at lægge 

uddannelse af religiøse ledere under statslig kontrol og institutionalisere religiøs 

undervisning mere formelt med henblik på at forhindre ekstremister i at få fodfæste; 

anerkender behovet for en internationalt koordineret medieovervågning, der tager sigte på 

at begrænse adgangen til terroristisk propaganda og forbedre proceduren for offentlig 

indberetning af ekstremistisk indhold på internettet; opfordrer til oprettelse af 

hjemmesider eller hotline-kontaktpunkter for borgerne for at støtte positive fortællinger og 

oplysningskampagner mod radikalisering via internettet og andre kanaler; 

23. mener, at det er vigtigt med en holistisk tilgang til at behandle og tackle de 

grundlæggende årsager til radikalisering i Europa; understreger, at anfægtelse af den 

ideologiske fortælling, der ligger til grund for ekstremistiske gruppers aktiviteter, og 

opbygning af en modfortælling er en af nøglerne til bekæmpelse af terrorgruppernes 

appel; udtrykker bekymring over, at forholdet mellem de forskellige samfundsgrupper 

kommer under stigende pres i hele Europa, og tilskynder til tværreligiøs dialog; glæder sig 

over betænkningens henvisninger til spørgsmålet om uddannelsen af religiøse ledere for at 

forhindre hadprædikanter; opfordrer medlemsstaterne til at kriminalisere terrorhandlinger, 

der finder sted uden for deres jurisdiktion, og er enig i, at dette er et af de mest effektive 

redskaber til at bekæmpe terrorisme og ekstremisme; opfordrer imamer og muslimske 

ledere til at gå forrest i indsatsen mod radikalisering og hadefulde udtalelser ved at 

bekæmpe propaganda for fundamentalisme og terror med en teologisk baseret fortælling; 

opfordrer EU til at støtte forsknings- og oplysningsprojekter om bekæmpelse af 

fundamentalisme og om afradikalisering ved at intensivere dialogen med de muslimske 

samfund med henblik på samordning af indsatsen; 

24. bemærker, at der er behov for et tættere samarbejde med ikke-EU-lande med henblik på 

bedre at kunne identificere EU-borgere, der rejser ud for at kæmpe for terrororganisationer 

og derefter vender tilbage; støtter tilsvarende betænkningens opfordringer til EU-

Udenrigstjenesten til at øge undervisningen i arabisk for sine medarbejdere med henblik 

på at støtte disse mål; 

25. understreger, at EU og landene i det vestlige Balkan, Tyrkiet, Golfstaterne og andre 

arabiske lande bør gøre en fælles indsats for at bekæmpe radikalisering og rekruttering, 

spore finansiering af terrorisme og udvikle en ny fortælling mod islamistisk 

fundamentalisme; understreger, at samarbejde og informationsudveksling om 

terrorbekæmpelse bør være centrale elementer i EU’s forbindelser med disse lande; 

understreger, at det også er vigtigt at styrke et sådant samarbejde med regionale 

organisationer som Den Arabiske Liga, Den Afrikanske Union og Golfsamarbejdsrådet; 

26. vil på det kraftigste afvise ethvert forsøg på at fjerne dele af betænkningen, der fokuserer 

på at bekæmpe terroristiske og ekstremistiske aktiviteter som sådanne; er af den 
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opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt og kontraproduktivt at bryde forbindelsen mellem 

bekæmpelse af radikalisering og bekæmpelse af følgerne heraf; opfordrer Rådet til at 

etablere en sort liste over europæiske jihadister og personer, der mistænkes for at være 

jihadistiske terrorister. 
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