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Tarja Cronberg 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2013/2105(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. påpeger, at EU’s mål i henhold til 

traktaterne er at fremme freden, sine 

værdier og befolkningernes velfærd (artikel 

3 i TEU), og at det i sin optræden på den 

internationale scene tilstræber at 

konsolidere og styrke demokrati, 

retsstatsprincippet og 

menneskerettighederne og at forebygge 

konflikter og styrke den internationale 

sikkerhed i overensstemmelse med 

formålene og grundsætningerne i De 

Forenede Nationers pagt samt principperne 

i Helsingforsslutakten og målene i 

Parischartret, herunder de principper og 

de mål, der vedrører de ydre grænser 

(artikel 21 i TEU); er overbevist om, at 

FSFP tjener disse formål, og understreger 

behovet for at tillægge denne politik større 

betydning; 

9. påpeger, at EU’s mål i henhold til 

traktaterne er at fremme freden, sine 

værdier og befolkningernes velfærd (artikel 

3 i TEU), og at det i sin optræden på den 

internationale scene tilstræber at 

konsolidere og styrke demokrati, 

retsstatsprincippet og 

menneskerettighederne og at forebygge 

konflikter og styrke den internationale 

sikkerhed i overensstemmelse med 

formålene og grundsætningerne i De 

Forenede Nationers pagt samt principperne 

i Helsingforsslutakten og målene i 

Parischartret; er overbevist om, at FSFP 

tjener disse formål, og understreger 

behovet for at tillægge denne politik større 

betydning; 

Or. en 
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Betænkning A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2013/2105(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. bemærker, at der endnu aldrig er indsat 

EU-kampgrupper, og mener, at det på sigt 

vil være vanskeligt at begrunde deres 

eksistens; understreger, at de udgør et 

vigtigt værktøj til rettidig styrkeopbygning, 

uddannelse og hurtig reaktion; glæder sig 

over afgørelsen om at tage dette spørgsmål 

op på topmødet i december; er overbevist 

om, at EU bør råde over stående 

kampstyrker, som kan sættes ind med 

meget kort varsel, og som er sammensat af 

komponenter fra land-, luft-, flåde- og 

specialstyrkerne og fra en cyberstyrke og 

har et højt ambitionsniveau; understreger, 

at EU-kampgrupper bør kunne sættes ind i 

forbindelse med alle former for kriser, 

herunder klimaskabte humanitære kriser; 

går ind for en mere fleksibel og målrettet 

tilgang for at forbedre reaktionen på og 

tilpasningen til forskellige krisesituationer 

samt for at forbedre modulariteten med 

henblik på at lukke huller i de indledende 

faser af iværksættelsen af FSFP-

operationer uden dog at bringe den 

operationelle kapacitet af kampgruppen 

som helhed i fare; 

24. bemærker, at der endnu aldrig er indsat 

EU-kampgrupper, og mener, at det på sigt 

vil være vanskeligt at begrunde deres 

eksistens; understreger, at de udgør et 

vigtigt værktøj til rettidig styrkeopbygning, 

uddannelse og hurtig reaktion; glæder sig 

over afgørelsen om at tage dette spørgsmål 

op på topmødet i december; er overbevist 

om, at EU bør råde over stående 

kampstyrker, som kan sættes ind med 

meget kort varsel, og som er sammensat af 

komponenter fra land-, luft-, flåde- og 

specialstyrkerne og har et højt 

ambitionsniveau; understreger, at EU-

kampgrupper bør kunne sættes ind i 

forbindelse med alle former for kriser, 

herunder klimaskabte humanitære kriser; 

går ind for en mere fleksibel og målrettet 

tilgang for at forbedre reaktionen på og 

tilpasningen til forskellige krisesituationer 

samt for at forbedre modulariteten med 

henblik på at lukke huller i de indledende 

faser af iværksættelsen af FSFP-

operationer uden dog at bringe den 

operationelle kapacitet af kampgruppen 

som helhed i fare; 

Or. en 
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Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. anmoder Det Europæiske Råd om at 

bekræfte betydningen af Europas 

energiforsyning og af en diversificeret og 

bæredygtig adgang til energiressourcer; 

bemærker, at nogle medlemsstater ikke har 

kapacitet til at diversificere deres 

energiforsyning og således bliver mere og 

mere sårbare; støtter i denne forbindelse 

kraftigt medlemsstaternes bestræbelser på 

at samarbejde i krisesituationer; 

understreger, at beskyttelsen af kritisk 

infrastruktur i Europa bør aktivere 

bestemmelsen om gensidigt forsvar 

og/eller solidaritet; bemærker endvidere, 

at operation Atalanta allerede spiller en 

rolle for energiforsyningssikkerheden ved 

at bekæmpe pirater, der har kapret en 

række olietankere siden 2008; mener 

derfor, at disse aspekter skal indgå i den 

nødvendige strategiske tilgang; pointerer i 

denne forbindelse, at energiforsyning er en 

afgørende faktor for vellykkede FSFP-

missioner og -operationer; 

anmoder Det Europæiske Råd om at 

bekræfte betydningen af Europas 

energiforsyning og af en diversificeret og 

bæredygtig adgang til energiressourcer; 

bemærker, at nogle medlemsstater ikke har 

kapacitet til at diversificere deres 

energiforsyning og således bliver mere og 

mere sårbare; støtter i denne forbindelse 

kraftigt medlemsstaternes bestræbelser på 

at samarbejde i krisesituationer; 

understreger, at beskyttelsen af kritisk 

infrastruktur i Europa bør aktivere 

bestemmelsen om gensidigt forsvar 

og/eller solidaritet; mener derfor, at disse 

aspekter skal indgå i den nødvendige 

strategiske tilgang; pointerer i denne 

forbindelse, at energiforsyning er en 

afgørende faktor for vellykkede FSFP-

missioner og -operationer; 

Or. en 
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Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. noterer sig de forslag, som 

næstformanden i Kommissionen/Unionens 

højtstående repræsentant forelagde i sin 

rapport om FSFP fra juli 2013, navnlig 

forslagene om at skabe incitamenter, 

herunder skattemæssige incitamenter, med 

henblik på samarbejde på 

forsvarskapacitetsområdet; understreger, at 

dette er en lejlighed for medlemsstaterne til 

at drage fuld fordel af et tættere indbyrdes 

samarbejde for at skabe militær effektivitet 

og til at beslutte at optimere og bruge 

knappe ressourcer på bedre og mere 

intelligent vis ved at skabe synergier og 

ved at sørge for en koordineret 

nedbringelse af unødvendig overlapning og 

overflødig og forældet kapacitet; 

40. noterer sig de forslag, som 

næstformanden i Kommissionen/Unionens 

højtstående repræsentant forelagde i sin 

rapport om FSFP fra juli 2013, navnlig 

forslagene om at skabe incitamenter, 

herunder skattemæssige incitamenter, med 

henblik på samarbejde på 

forsvarskapacitetsområdet; understreger, at 

dette er en lejlighed for medlemsstaterne til 

at drage fuld fordel af et tættere indbyrdes 

samarbejde for at skabe militær effektivitet 

og til at beslutte at optimere og bruge 

knappe ressourcer på bedre og mere 

intelligent vis ved at skabe synergier og 

ved at sørge for en koordineret 

nedbringelse af unødvendig overlapning, 

fragmentering, overkapacitet, korruption 

og overflødig og forældet kapacitet; 

Or. en 
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2013/2105(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) sker fremskyndelse af gennemførelsen af 

eksisterende projekter, navnlig projekter 

vedrørende strategiske forudsætninger, og 

skaffes politisk støtte til Det Europæiske 

Forsvarsagenturs flagskibsprojekter, dvs. 

optankning i luften, satellitkommunikation, 

fjernstyrede flysystemer, forsvar mod 

cyberangreb og det fælles europæiske 

luftrum  

c) sker fremskyndelse af gennemførelsen af 

eksisterende projekter, navnlig projekter 

vedrørende strategiske forudsætninger, og 

skaffes politisk støtte til Det Europæiske 

Forsvarsagenturs flagskibsprojekter, dvs. 

optankning i luften, satellitkommunikation 

og det fælles europæiske luftrum  

Or. en 
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2013/2105(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 – litra g 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

g) gøres overvejelser vedrørende 

iværksættelsen af arbejdet med at 

fastlægge et overordnet militært mål for 

2025, muligvis suppleret af et overordnet 

industrielt mål; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2013/2105(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. opfordrer Det Europæiske Råd til at 

træffe foranstaltninger på disse områder 

ved hjælp af solid finansiering af F&U, 

herunder også på EU-plan; støtter 

udviklingen af et effektivt og 

omkostningseffektivt samarbejde mellem 

civile forskningsaktiviteter inden for 

sikkerhed og forsvar; understreger dog, at 

der fortsat er brug for en effektiv 

eksportordning for varer med dobbelt 

anvendelse; 

52. opfordrer Det Europæiske Råd til at 

træffe foranstaltninger på disse områder 

ved hjælp af solid finansiering af F&U; 

støtter udviklingen af et effektivt og 

omkostningseffektivt samarbejde mellem 

civile forskningsaktiviteter inden for 

sikkerhed og forsvar; understreger dog, at 

der fortsat er brug for en effektiv 

eksportordning for varer med dobbelt 

anvendelse; 

Or. en 



 

AM\1010370DA.doc  PE519.398v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

18.11.2013 A7-0360/8 
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Tarja Cronberg 
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Betænkning A7-0360/2013 

Maria Eleni Koppa 

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2013/2105(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. understreger, at der må sikres nye 

kilder til finansiering af forskning og 

innovation på forsvarsområdet, f.eks. 

gennem Horisont 2020; 

udgår 

Or. en 

 

 


