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Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at blød magt og opbygning 

af institutioner på trods af deres betydning 

kan ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at 

øve indflydelse i en verden, hvor 

magtpolitik og hård magt får stadig større 

betydning; mener, at effektiviteten af EU's 

udenrigspolitik i sidste ende i vid 

udstrækning afhænger af en effektiv 

kombination af hårde og bløde magtmidler, 

herunder en åben dialog, af dets evne til at 

foregå med et godt eksempel og af de 

ressourcer og kapaciteter, som støtter den, 

herunder passende finansielle ressourcer, 

effektiv multilateralisme, en kombination 

af blød magt og troværdig hård magt, 

sammenlægning af militære kapaciteter 
og medlemsstaternes vilje til at afgive 

beslutningstagning i denne forbindelse 

samt til at samarbejde med NATO og andre 

ligesindede lande; 

24. mener, at blød magt og opbygning 

af institutioner på trods af deres betydning 

kan ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at 

øve indflydelse i en verden, hvor 

magtpolitik og hård magt får stadig større 

betydning; mener, at effektiviteten af EU's 

udenrigspolitik i sidste ende i vid 

udstrækning afhænger af en effektiv 

kombination af hårde og bløde magtmidler, 

herunder en åben dialog, af dets evne til at 

foregå med et godt eksempel uden EU-

Udenrigstjenestens enorme bureaukrati, 

effektiv multilateralisme, en kombination 

af blød magt og troværdig hård magt og 

medlemsstaternes vilje til at koordinere 

beslutningstagning i denne forbindelse 

samt til at samarbejde med NATO og andre 

ligesindede lande; 

Or. en 
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Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger, at udviklingen af nye 

formater, såsom et EU-sikkerhedsråd, som 

kansler Angela Merkel og præsident 

Macron anbefaler, og nye måder at 

koordinere tættere på inden for EU og med 

internationale myndigheder potentielt kan 

fremme en mere effektiv beslutningsproces 

for FUSP; mener, at der i takt med 

oprettelsen af disse formater bør udvikles 

mekanismer for at sikre deres demokratiske 

kontrol; 

27. understreger, at udviklingen af nye 

formater, såsom et EU-sikkerhedsråd og 

nye måder at koordinere tættere på inden 

for EU og med internationale myndigheder 

potentielt kan fremme en mere effektiv 

beslutningsproces for FUSP; mener, at der 

i takt med oprettelsen af disse formater bør 

udvikles mekanismer for at sikre deres 

demokratiske kontrol, hvorved 

medlemsstaternes beslutninger bør træffes 

i henhold til reglen om enstemmighed og 

med samstemmende udtalelse fra de 

nationale parlamenter; 

Or. en 
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Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. støtter en drøftelse i EU om nye 

formater, herunder det forslag, som 

Kommissionens formand Jean-Claude 

Juncker fremsatte i sin tale om Unionens 

tilstand den 12. september 2018, om at gå 

over til afstemning med kvalificeret flertal 

på specifikke områder inden for FUSP, 

hvor traktaterne på nuværende tidspunkt 

kræver enstemmighed, navnlig 

menneskerettighedsspørgsmål, sanktioner 

og civile missioner; opfordrer 

medlemsstaterne til at undersøge, hvordan 

de kan handle mere effektivt i forbindelse 

med FUSP og FSFP; mener, at 

anvendelse af afstemning med kvalificeret 

flertal vil sætte EU i stand til at handle 

mere resolut, hurtigt og effektivt; 

opfordrer Det Europæiske Råd til at tage 

dette initiativ op ved at gøre brug af 

passerellebestemmelsen (artikel 31, stk. 3, 

i TEU); opfordrer Det Europæiske Råd til 

at overveje at udvide afstemning med 

kvalificeret flertal til andre områder inden 

for FUSP som led i en bredere debat 

vedrørende anvendelse af 

flertalsafstemning i forbindelse med EU’s 

politikker; anerkender nødvendigheden af 

at finde kreative løsninger på samarbejdet 

mellem Den Europæiske Union og Det 

Forenede Kongerige, når det gælder 

FUSP og FSFP; i lyset af de principper, 

udgår 
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der er fastlagt i dets beslutning af 14. 

marts 2018 om rammerne for de 

fremtidige forbindelser mellem EU og Det 

Forenede Kongerige; 

Or. en 

 

 


