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David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at globaliseringen 

har øget den indbyrdes afhængighed, og at 

beslutninger, der træffes i Beijing eller 

Washington, har direkte indvirkning på 

vores liv; der henviser til, at den indbyrdes 

afhængighed til gengæld har ført til, at den 

globale offentlighed bliver opmærksom på 

behovet for tværnationale løsninger for at 

løse tværnationale problemer, og for, at 

multilaterale organisationer kan forbedre 

den globale styring; 

G. der henviser til, at globaliseringen 

har øget den indbyrdes afhængighed;  der 

henviser til, at den indbyrdes afhængighed 

til gengæld har ført til, at den globale 

offentlighed bliver opmærksom på behovet 

for tværnationalt samarbejde for at løse 

tværnationale problemer; 

Or. en 
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Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at nogle vestlige 

demokratier er blevet mere sårbare, 

protektionistiske og indadskuende, og at 

de går til yderpunkterne i en tid, hvor 

multilateralt samarbejde er den eneste 

måde, hvorpå de globale udfordringer kan 

imødegås effektivt; der henviser til, at 

magter som Kina eller Rusland forsøger 

at udfylde dette tomrum og forsøger at 

udfordre, snarere end at omfavne, den 

eksisterende globale styring baseret på 

folkeretten; der henviser til, at 

sidstnævnte stater har en anden tilgang til 

udviklingssamarbejdet, som ikke er 

forbundet med forbedringer af retsstaten 

eller andre demokratiske reformer;  

udgår 

Or. en 
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David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der henviser til, at den fælles 

omfattende handlingsplan med Iran er et 

væsentligt multilateralt resultat på vejen 

mod et stabilt og fredeligt Mellemøsten; 

der henviser til, at præsident Trumps 

beslutning om at trække sig ud af den 

fælles omfattende handlingsplan og 

pålægge sekundære sanktioner mod 

europæiske selskaber, der handler lovligt 

med Iran, er dybt beklagelig og 

underminerer europæisk økonomisk 

suverænitet og derigennem fremhæver 

EU's afhængighed af 

dollarhandelssystemet; der henviser til, at 

EU og medlemsstaterne har bekræftet deres 

støtte til den fælles omfattende 

handlingsplan og har truffet 

foranstaltninger for at sikre legitime 

europæiske økonomiske interesser;  

K. der henviser til, at den fælles 

omfattende handlingsplan med Iran er et 

væsentligt multilateralt resultat på vejen 

mod et stabilt og fredeligt Mellemøsten; 

der henviser til, at EU og medlemsstaterne 

har bekræftet deres støtte til den fælles 

omfattende handlingsplan og har truffet 

foranstaltninger for at sikre legitime 

europæiske økonomiske interesser; 

Or. en 
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Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at ISIS, al-Qaeda 

og andre internationale terrororganisationer 

stadig udgør en væsentlig trussel for 

Europa og verdens nationer;  

L. der henviser til, at ISIS, al-Qaeda 

og andre internationale terrororganisationer 

stadig udgør en væsentlig trussel for 

Europa og verdens nationer; der henviser 

til, at politisk islam og tilknyttede 

organisationer er en af de største trusler 

mod Europa og dets demokratiske 

værdier; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at den europæiske 

sikkerhed hviler på ambitionen om en 

fælles strategisk autonomi, som det 

understreges i Unionens globale strategi; 

der henviser til, at en ambitiøs, troværdig 

og effektiv fælles udenrigspolitik skal 

støttes med tilstrækkelige finansielle 

ressourcer og midler og skal være baseret 

på en sammenhængende, rettidig og 

konsekvent tilgang fra medlemsstaternes 

side;  

M. der henviser til, at den europæiske 

sikkerhed hviler på ambitionen om en 

fælles strategisk autonomi, som det 

understreges i Unionens globale strategi; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. understreger, at tiden er inde til, at 

Den Europæiske Union tager sin skæbne 

i egne hænder; er af den opfattelse, at EU 

bør indtage sin rolle som en fuldgyldig, 

suveræn politisk og økonomisk magt i 

internationale forbindelser, som bidrager 

til at løse konflikter på verdensplan og 

forme den globale styring; understreger 

derfor, at en ægte fælles europæisk 

udenrigs- og sikkerhedspolitik, der er 

baseret på strategisk autonomi og dens 

integration, herunder med hensyn til 

kapacitet, inden for industri og 

operationer, er nødvendig for at fremme 

vores fælles interesser samt vores 

principper og værdier;  

1. er af den opfattelse, at EU bør 

indtage sin rolle som en fuldgyldig, politisk 

og økonomisk magt i internationale 

forbindelser; understreger derfor, at en 

ægte fælles europæisk udenrigs- og 

sikkerhedspolitik er nødvendig for at 

fremme medlemsstaternes fælles 

interesser; understreger, at Europas 

førende rolle på verdensplan kun kan 

konsolideres gennem fastlæggelse af 

fælles mål blandt medlemsstaterne under 

hensyntagen til samtlige forskellige 

sociale og økonomiske behov; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

2. er overbevist om, at ingen af EU's 

medlemsstater på egen hånd kan reagere 

effektivt på de aktuelle globale 

udfordringer; mener, at medlemsstaterne 

gennem fælles anstrengelser inden for EU 

kan øve en indflydelse på den 

internationale scene, som de ellers ikke 

ville have; er overbevist om, at 28 

medlemsstater, der sammen udarbejder 

sammenhængende og fælles holdninger og 

repræsenterer 500 millioner borgere, har 

større indflydelse i internationale 

forhandlinger, ved fremme af 

menneskerettigheder og ansvarlighed og i 

fastsættelsen af internationale forskrifter og 

politiske, demokratiske, miljømæssige, 

sociale og økonomiske standarder; er 

desuden af den opfattelse, at globalisering 

under beskyttelse af EU's socialmodel kan 

udgøre en mulighed for EU's borgere og 

ikke en trussel, og at europæiske og 

nationale ledere bør formidle denne 

mulighed på en klar og positiv måde; 

2. er overbevist om, at ingen af EU's 

medlemsstater på egen hånd kan reagere 

effektivt på de aktuelle globale 

udfordringer; mener, at medlemsstaterne 

gennem fælles anstrengelser inden for EU 

kan øve en indflydelse på den 

internationale scene, som de ellers ikke 

ville have; er overbevist om, at 28 

medlemsstater, der sammen udarbejder 

sammenhængende og fælles holdninger og 

repræsenterer 500 millioner borgere, har 

større indflydelse i internationale 

forhandlinger, ved fremme af 

menneskerettigheder og ansvarlighed og i 

fastsættelsen af internationale forskrifter og 

politiske, demokratiske, miljømæssige, 

sociale og økonomiske standarder;  

  

Or. en 
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Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. beklager, at medlemsstaterne alt 

for ofte prioriterer deres nationale 

interesser, uanset de mulige konsekvenser 

på europæisk plan, hvorved de 

underminerer EU's enhed, sammenhæng 

og effektivitet og som følge heraf dets 

troværdighed som en global aktør; 

opfordrer til en bedre ansvarsfordeling, 

større solidaritet og øget koordinering 

mellem EU og medlemsstaterne; minder 

om, at det er nødvendigt, at Unionens 

eksterne politikker er i overensstemmelse 

med hinanden og med andre politikker, der 

har en ekstern dimension, og at de 

koordineres med internationale partnere; 

mener, at et godt samarbejde mellem 

medlemsstaterne er afgørende for at 

beskytte vores demokrati, vores fælles 

værdier, vores frihed og vores sociale og 

miljømæssige standarder; understreger 

behovet for at udvide samarbejdet mellem 

medlemsstaterne, partnerlandene og de 

internationale organisationer;  

3. understreger , at medlemsstaterne 

er i stand til at definere deres egen 

udenrigspolitik, og at dette ikke bør 

betragtes som en trussel, men som en 

mulighed for at løse diplomatiske kriser 
og forbedre de diplomatiske og 

økonomiske forbindelser mellem EU og 

tredjelande; opfordrer til en bedre 

ansvarsfordeling, større solidaritet og øget 

koordinering mellem EU og 

medlemsstaterne; minder om, at det er 

nødvendigt, at Unionens eksterne 

politikker er i overensstemmelse med 

hinanden og med andre politikker, der har 

en ekstern dimension, og at de koordineres 

med internationale partnere; mener, at et 

godt samarbejde mellem medlemsstaterne 

er afgørende for at beskytte vores 

demokrati, vores frihed og vores sociale og 

miljømæssige standarder; understreger 

behovet for at udvide samarbejdet mellem 

medlemsstaterne, partnerlandene og de 

internationale organisationer; 

Or. en 
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Punkt 5 – led 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 en forpligtelse til multilateralisme og en 

regelbaseret international orden med 

støtte fra FN-systemet og regionale 

organisationer såsom OSCE 

– godt samarbejde med FN-systemet 

og regionale organisationer såsom OSCE; 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer til, at der stilles passende 

finansielle ressourcer til rådighed for 

EU's optræden udadtil under den næste 

flerårige finansielle ramme (FFR) (2021-

2027), og til, at EU fokuserer sine 

ressourcer på strategiske prioriteter;; 

minder om den vigtige rolle, som EU's 

eksterne finansieringsinstrumenter 

spiller, når det gælder om at fremme EU's 

udenrigspolitiske interesser; understreger 

betydningen af at styrke de eksterne 

finansieringsinstrumenters sammenhæng, 

effektivitet, reaktionsevne og fleksibilitet; 

understreger nødvendigheden af at 

involvere Parlamentet tilstrækkeligt i 

kontrollen med og den strategiske styring 

af instrumenterne; er af den opfattelse, at 

de voksende udfordringer i og uden for 

EU's nabolande kræver betydeligt større 

bevillinger til optræden udadtil og en 

betydelig styrkelse af civile FSFP-

missioner;  

udgår 

Or. en 

 

 


