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DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A9-0165/1

Ændringsforslag 1
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Henvisning 12 a (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

 – der henviser til Den Europæiske 
Revisionsrets analyse nr. 09/2019 fra 
september 2019 om europæisk forsvar,

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A9-0165/2

Ændringsforslag 2
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning A

Forslag til henstilling Ændringsforslag

A. der henviser til, at den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) i 
henhold til artikel 42, stk. 2, i TEU 
omfatter en gradvis udformning af en 
fælles EU-forsvarspolitik, som vil føre til 
indførelsen af et fælles forsvar, når Det 
Europæiske Råd med enstemmighed 
beslutter sig for det; der henviser til, at 
PESCO udgør et vigtigt skridt i retning af 
at opfylde dette mål;

A. der henviser til, at den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) i 
henhold til artikel 42, stk. 2, i TEU 
omfatter en gradvis udformning af en 
fælles EU-forsvarspolitik, som kan føre til 
indførelsen af et fælles forsvar, men ikke 
kræver en sådan fælles EU-
forsvarspolitik;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/3

Ændringsforslag 3
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning B a (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

 Ba. der henviser til, at artikel 41, stk. 
2, i TEU, forbyder anvendelsen af EU-
budgettet til militære eller 
forsvarsmæssige operationer;

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A9-0165/4

Ændringsforslag 4
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning B b (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

 Bb. der henviser til, at PESCO er 
uforeneligt med en statslig 
neutralitetspolitik, som det er tilfældet 
med Irland;

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A9-0165/5

Ændringsforslag 5
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning C

Forslag til henstilling Ændringsforslag

C. der henviser til, at et af målene med 
PESCO i henhold til artikel 1, litra a), i 
protokol (nr. 10) om permanent 
struktureret samarbejde etableret ved 
artikel 42 i TEU er, at medlemsstaterne 
skal udvikle deres forsvarskapaciteter mere 
intensivt gennem fremme af deres 
nationale bidrag og eventuelt gennem 
deltagelse i multinationale styrker, i de 
vigtigste europæiske materielprogrammer 
og i Det Europæiske Forsvarsagenturs 
virksomhed;

C. der henviser til, at et af målene med 
PESCO i henhold til artikel 1, litra a), i 
protokol (nr. 10) om permanent 
struktureret samarbejde etableret ved 
artikel 42 i TEU er, at medlemsstaterne 
skal udvikle deres forsvarskapaciteter mere 
intensivt gennem fremme af deres 
nationale bidrag og eventuelt gennem 
deltagelse i multinationale styrker, i de 
vigtigste europæiske materielprogrammer 
og i Det Europæiske Forsvarsagenturs 
virksomhed; der henviser til, at disse 
militaristiske mål er dybt problematiske og 
skal stoppes;

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A9-0165/6

Ændringsforslag 6
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning D

Forslag til henstilling Ændringsforslag

D. der henviser til, at det i artikel 1, 
litra b), i protokol nr. 10 hedder, at 
medlemsstaterne er forpligtede til "senest i 
2010 enten nationalt eller som en del af 
multinationale grupper af styrker at kunne 
levere kampenheder, der er specielt 
uddannet til de påtænkte opgaver, som på 
det taktiske plan er sammensat som 
kampgrupper med støtteelementer, 
herunder transport og logistik, som er i 
stand til inden for 5-30 dage at udføre 
opgaver som omhandlet i artikel 43 i 
traktaten om Den Europæiske Union, især 
for at imødekomme anmodninger fra De 
Forenede Nationer, og som har forsyninger 
til at klare sig i en første periode på 30 
dage, der kan forlænges til mindst 120 
dage"; der henviser til, at artikel 1, litra 
b), skal revideres for at kunne reagere 
hensigtsmæssigt på det udfordrende 
geopolitiske miljø; der henviser til, at 
medlemsstaterne stadig er langt fra at 
opfylde dette mål;

D. der henviser til, at det i artikel 1, 
litra b), i protokol nr. 10 hedder, at 
medlemsstaterne er forpligtede til "senest i 
2010 enten nationalt eller som en del af 
multinationale grupper af styrker at kunne 
levere kampenheder, der er specielt 
uddannet til de påtænkte opgaver, som på 
det taktiske plan er sammensat som 
kampgrupper med støtteelementer, 
herunder transport og logistik, som er i 
stand til inden for 5-30 dage at udføre 
opgaver som omhandlet i artikel 43 i 
traktaten om Den Europæiske Union, især 
for at imødekomme anmodninger fra De 
Forenede Nationer, og som har forsyninger 
til at klare sig i en første periode på 30 
dage, der kan forlænges til mindst 120 
dage"; der henviser til, at medlemsstaterne 
stadig er langt fra at opfylde dette mål; der 
henviser til, at denne manglende 
opfyldelse er et tegn på mange 
medlemsstaters manglende entusiasme for 
EU's kampgruppeprojekt;

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A9-0165/7

Ændringsforslag 7
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning E

Forslag til henstilling Ændringsforslag

E. der henviser til, at der nu mere end 
nogensinde er behov for indførelsen af en 
fælles EU-forsvarsstrategi i lyset af de 
mangeartede og voksende trusler;

E. der henviser til, at de største trusler 
mod EU, såsom klimaændringer, ikke kan 
håndteres militært; der henviser til, at et 
utrætteligt fokus på at øge EU's 
forsvarskapacitet er en distraktion fra de 
virkelige udfordringer, som blokken står 
over for, og undergraver muligheden for 
reelle bestræbelser på at løse dem;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/8

Ændringsforslag 8
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning G

Forslag til henstilling Ændringsforslag

G. der henviser til, at de vigtigste 
aktører i PESCO er de deltagende 
medlemsstater, som tilvejebringer 
kapaciteter for gennemførelsen af FSFP 
(artikel 42, stk. 1, og artikel 42, stk. 3, i 
TEU), og som anvender dem til EU-
operationer og -missioner, når Rådet 
pålægger dem at gennemføre en opgave 
inden for EU's rammer (artikel 42, stk. 1, 
4 og 5, artikel 43 og artikel 44 i TEU), og 
som bl.a. udvikler deres 
forsvarskapaciteter, når det er relevant, 
inden for rammerne af Det Europæiske 
Forsvarsagentur (artikel 42, stk. 3, og 
artikel 45 i TEU);

G. der henviser til, at de vigtigste 
aktører i PESCO er de deltagende 
medlemsstater; der henviser til, at hver 
medlemsstat har sin egen opfattelse af de 
centrale problemer, risici og trusler, som 
den står over for; der henviser til, at 
forestillingen om, at Unionen står over for 
fælles forsvarstrusler, som kræver en 
militær reaktion, ikke har noget reelt 
grundlag;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/9

Ændringsforslag 9
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning H

Forslag til henstilling Ændringsforslag

H. der henviser til, at PESCO's 
langsigtede vision er at sikre Unionen en 
operativ kapacitet, der trækker på militære 
aktiver, som suppleres med civile midler, 
med henblik på at opnå en 
sammenhængende fuldspektret 
styrkepakke, som står til rådighed for 
medlemsstaterne i forbindelse med 
militære FSFP-missioner; der henviser til, 
at PESCO bør styrke EU's kapacitet til at 
handle som en international 
sikkerhedsgarant med henblik på at 
bidrage effektivt og troværdigt til 
international, regional og europæisk 
sikkerhed, herunder ved at forhindre 
import af usikkerhed, og øge 
interoperabiliteten for at beskytte EU's 
borgere og maksimere effektiviteten af 
forsvarsudgifterne ved at reducere 
dobbeltarbejde, overkapacitet og 
ukoordinerede udbud;

H. der henviser til, at PESCO's 
langsigtede vision er at sikre Unionen en 
operativ kapacitet, der trækker på militære 
aktiver, som suppleres med civile midler, 
med henblik på at opnå en 
sammenhængende fuldspektret 
styrkepakke, som står til rådighed for 
medlemsstaterne i forbindelse med 
militære FSFP-missioner; der henviser til, 
at denne langsigtede vision er en dybt 
bekymrende drejning for Den Europæiske 
Union og vil føre til større global 
ustabilitet og usikkerhed, hvis den 
gennemføres;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/10

Ændringsforslag 10
Clare Daly, Mick Wallace
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det 
permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
(2020/2080(INI))

Forslag til henstilling
Betragtning H a (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

 Ha. der henviser til, at Den 
Europæiske Forsvarsfond skaber et 
selvopfyldende og vedvarende kredsløb 
mellem udbud af og efterspørgsel efter 
sikkerheds- og forsvarshardware, som 
finansieres med offentlige midler; der 
henviser til, at dette skaber forestillingen 
om en permanent europæisk 
krigsøkonomi og et etableret militært 
industrikompleks;

Or. en


