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Ændringsforslag  23 

Tamás Meszerics 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, 

Kommissionen, Rådet og de enkelte 

medlemsstater til at handle strategisk ved 

at følge en integreret tilgang og ved at 

anvende alle de midler, de har til rådighed, 

herunder værktøjer for handel og 

udvikling, diplomatisk, civil og militær 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik samt 

strategisk kommunikation og offentligt 

diplomati med henblik på at styrke EU's 

geopolitiske indflydelse og overordnede 

omdømme i verden og at beskytte dets 

interesser, herunder ved at forbedre EU's 

økonomiske suverænitet og strategiske 

autonomi; understreger den 

komplementære rolle, som miljømæssigt, 

kulturelt, akademisk og andre former for 

"alternativt" diplomati kan spille i denne 

proces; 

8. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, 

Kommissionen, Rådet og de enkelte 

medlemsstater til at handle strategisk ved 

at følge en integreret tilgang og ved at 

anvende alle de midler, de har til rådighed, 

herunder værktøjer for handel og 

udvikling, diplomatisk, civil og militær 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik samt 

strategisk kommunikation og offentligt 

diplomati med henblik på at styrke EU's 

bidrag til international sikkerhed, 

stabilitet og fred; understreger den 

komplementære rolle, som miljømæssigt, 

kulturelt, akademisk og andre former for 

"alternativt" diplomati kan spille i denne 

proces; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Ændringsforslag  24 

Tamás Meszerics 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

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 Unionen med FSFP 

potentielt også har et effektivt militært 

instrument til sin rådighed og har 

mulighed for at yde et væsentligt bidrag til 

international sikkerhed og stabilitet; 

understreger, at det er yderst vigtigt at 

udvikle politiske og omfattende strategier 

for igangværende væbnede konflikter ; 

mener, at en militær fælles FSFP i 

overensstemmelse med traktaten og 

relevante EU-begreber og -strategier kun 

kan anvendes som led i en bredere politisk 

strategi mod en konflikt; understreger 

behovet for at styrke en militær FSFP 

betydeligt ved at bringe ad hoc-strukturer 

til ophør og gøre samarbejdet mellem 

medlemsstaternes væbnede styrker 

permanent, hvor dette er nødvendigt for at 

opfylde de militære opgaver, der er 

fastlagt i traktaten; opfordrer også til, at 

man samler og deler reglen snarere end 

undtagelsen, når der arbejdes på at 

forbedre militære kapaciteter; 

Or. en 
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Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. Mener, at Unionens foretrukne 

politiske reaktion på nye risici, konflikter 

og trusler bør forblive civil; beklager dybt 

den betydelige nedskæring med to 

tredjedele af de midler, der er tilgængelige 

til civil konfliktforebyggelse og 

fredsskabelse under FFR for 2021-2027, 

sammenlignet med den nuværende 

finansielle ramme; opfordrer 

indtrængende EU-Udenrigstjenesten og 

Kommissionen til at overveje denne 

holdning og til at fordoble investeringerne 

i civil konfliktforebyggelse for den 

kommende FFR; opfordrer også til en 

betydelig styrkelse af den civile FSFP i 

operationel henseende; minder om, at 

civil FSFP i henhold til traktaten har til 

opgave at håndtere kriser og stabilisere 

institutioner i skrøbelige lande i post-

konfliktsituationer, og ikke at håndtere 

migration; 

Or. en 
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Tamás Meszerics 
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Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over det øgede 

forsvarssamarbejde mellem EU's 

medlemsstater og de foranstaltninger, der 

er truffet for at øge EU's militære 

autonomi, nemlig oprettelsen af et 

europæisk fælles kommandocenter i 

Bruxelles til EU's militære 

uddannelsesmissioner og fjernelsen af 

hindringerne for indsættelse af EU-

kampgrupper; mener, at etableringen af et 

permanent struktureret samarbejde 

(PESCO) om forsvarsprojekter og den 

samordnede årlige gennemgang vedrørende 

forsvar (CARD) vil hjælpe 

medlemsstaterne med at uddybe deres 

forsvarssamarbejde og anvende deres 

forsvarsbudgetter mere effektivt; glæder 

sig over forslaget fra HR/NF om en 

europæisk fredsfacilitet og de nye rammer 

for civile FSFP-missioner samt tilsagnet 

om at gå videre med militær mobilitet med 

henblik på at fremme europæisk 

strategisk autonomi, herunder gennem det 

europæiske interventionsinitiativ; mener, 

at udviklingen af en stærk forsvarsindustri 

styrker EU's teknologiske uafhængighed, 

herunder gennem fremme af et indre 

marked for cybersikkerhedsprodukter, til 

hvilke EU's kapacitet skal øges; 

25. glæder sig over det øgede 

forsvarssamarbejde mellem EU's 

medlemsstater og de foranstaltninger, der 

er truffet for at styrke FSFP, nemlig 

oprettelsen af et europæisk fælles 

kommandocenter i Bruxelles til EU's 

militære uddannelsesmissioner og 

fjernelsen af hindringerne for indsættelse af 

EU-kampgrupper; mener, at etableringen af 

et permanent struktureret samarbejde 

(PESCO) om forsvarsprojekter og den 

samordnede årlige gennemgang vedrørende 

forsvar (CARD) vil hjælpe 

medlemsstaterne med at uddybe deres 

forsvarssamarbejde og anvende deres 

forsvarsbudgetter mere effektivt; glæder 

sig over forslaget fra HR/NF om en 

europæisk fredsfacilitet og de nye rammer 

for en civil FSFP-aftale; mener, at 

udviklingen af et effektivt samarbejde 

inden for den europæiske forsvarsindustri 

har potentiale til at styrke og skabe den 

kapacitet, der er nødvendig for militære 

FSFP-operationer, herunder 

cybersikkerhedsprodukter; 

Or. en 
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Tamás Meszerics 
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Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. mener, at kapaciteten til at udsende 

civile eksperter og militære styrker til 

konflikter i hele verden med henblik på at 

fremme fred og stabilitet er en afgørende 

forudsætning for at blive en troværdig 

politisk magt, der er i stand til at organisere 

forebyggelse af væbnede konflikter, 

håndhævelse af fredsaftaler og stabilisering 

af skrøbelige situationer i kølvandet af 

konflikter; opfordrer EU-Udenrigstjenesten 

og medlemsstaterne til at udvikle 

tilstrækkelige civile og militære 

kapaciteter, der dækker det fulde spektrum 

af land-, luft- og rumkapacitet samt 

maritim kapacitet og cyberkapacitet, og til 

at arbejde hen imod et retligt bindende 

instrument om fuldautomatiske 

våbensystemer for at forsvare målene i 

traktaten; understreger betydningen af et 

løbende bilateralt samarbejde mellem Den 

Europæiske Union og NATO, som det 

fremhæves i EU's globale strategi og fælles 

erklæring fra EU og NATO; understreger, 

at videreudviklingen af forsvarsunionen 

bør supplere målene for EU's eksterne 

forbindelser; 

26. mener, at kapaciteten til at udsende 

civile eksperter og militære styrker til 

konflikter i hele verden med henblik på at 

fremme fred og stabilitet er en afgørende 

forudsætning for at blive en troværdig 

politisk magt, der er i stand til at organisere 

forebyggelse af væbnede konflikter, 

håndhævelse af fredsaftaler og stabilisering 

af skrøbelige situationer i kølvandet af 

konflikter; opfordrer EU-Udenrigstjenesten 

og medlemsstaterne til at udvikle 

tilstrækkelige civile og militære 

kapaciteter, der dækker det fulde spektrum 

af land-, luft- og rumkapacitet samt 

maritim kapacitet og cyberkapacitet, og til 

at arbejde hen imod et retligt bindende 

instrument, der forbyder fuldautomatiske 

våbensystemer for at forsvare målene i 

traktaten; understreger betydningen af et 

løbende bilateralt samarbejde mellem Den 

Europæiske Union og NATO, som det 

fremhæves i EU's globale strategi og fælles 

erklæring fra EU og NATO; understreger, 

at videreudviklingen af forsvarsunionen 

bør supplere målene for EU's eksterne 

forbindelser; 

Or. en 

 

 


