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14.10.2020 A9-0165/11

Ændringsforslag 11
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 b (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Hb. der henviser til, at Kommissionen 
har nedsat gruppen af fremtrædende 
personer inden for forsvarsforskning i 
2015 som et rådgivende organ til at 
fastlægge dagsordenen for et militært EU-
forskningsprogram; der henviser til, at 
gruppen var stærkt domineret af 
våbenindustrien og omfattede de 
administrerende direktører i 
våbenvirksomhederne MBDA, Indra, 
Saab Airbus, BAE Systems og Leonardo 
S.p.A (tidligere Finmeccanica) og 
formanden for ASD, den europæiske 
våbenindustris lobbygruppe; der henviser 
til, at Kommissionens Generaldirektorat 
for det Indre Marked, Erhvervspolitik, 
Iværksætteri og SMV'er (GD GROW) 
afholdt 37 møder mellem 2013 og 2016 
med våbenindustrien for at drøfte den 
forberedende foranstaltning vedrørende 
forsvarsforskning; der henviser til, at 
Kommissionen foreslår at mobilisere et 
tocifret milliardbeløb fra EU's budget og 
medlemsstaternes bidrag gennem Den 
Europæiske Forsvarsfond til forskning i 
og udvikling af våben og militært udstyr;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/12

Ændringsforslag 12
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 I

Forslag til henstilling Ændringsforslag

I. der henviser til, at det i Rådets 
afgørelse 2017/2315 om etablering af 
PESCO fastslås, at forbedrede 
forsvarskapaciteter i medlemsstaterne 
også vil gavne NATO, i henhold til 
princippet om kun ét sæt styrker, forudsat 
at dobbeltarbejde undgås, og 
interoperabiliteten prioriteres, samtidig 
med at den europæiske søjle inden for 
alliancen styrkes, og der reageres på 
gentagne krav om øget transatlantisk 
byrdefordeling; der henviser til, at NATO 
fortsat er hjørnestenen i mange 
medlemsstaters sikkerhedsarkitektur;

I. der henviser til, at ikke alle EU-
medlemsstater er medlemmer af NATO;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/13

Ændringsforslag 13
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 J

Forslag til henstilling Ændringsforslag

J. der henviser til, at PESCO skaber 
en bindende ramme mellem de deltagende 
medlemsstater, som forpligtede sig til i 
fællesskab at investere, planlægge, udvikle 
og drive forsvarskapaciteter inden for 
Unionens rammer på en permanent og 
struktureret måde ved at tilslutte sig 20 
bindende forpligtelser på fem områder, der 
er fastsat i TEU; der henviser til, at disse 
forpligtelser bør udgøre et skifte fra et 
rent forsvarssamarbejde til fuld 
interoperabilitet samt forbedring af 
medlemsstaternes forsvarsstyrker; der 
henviser til, at PESCO-sekretariatet årligt 
evaluerer disse bindende forpligtelser i de 
nationale gennemførelsesplaner, som kan 
konsulteres af de deltagende 
medlemsstater; der henviser til, at der på 
trods af disse bindende forpligtelser ikke 
er fastlagt en effektiv efterlevelsesordning 
for PESCO; der henviser til, at PESCO-
projekter bør gennemføres på en måde, 
der afspejler den industrielle kapacitet, 
bekymringer vedrørende dobbeltarbejde 
og budgetmæssige begrænsninger i de 
deltagende medlemsstater; der henviser 
til, at efterlevelsesordningen for PESCO 
bør forbedres;

J. der henviser til, at PESCO skaber 
en bindende ramme mellem de deltagende 
medlemsstater, som forpligtede sig til i 
fællesskab at investere, planlægge, udvikle 
og drive forsvarskapaciteter inden for 
Unionens rammer på en permanent og 
struktureret måde ved at tilslutte sig 20 
bindende forpligtelser på fem områder, der 
er fastsat i TEU; der henviser til, at 
forpligtelserne under PESCO-rammen vil 
militarisere EU yderligere; der henviser 
til, at mange deltagende medlemsstaters 
entusiasme for PESCO er begrænset, 
hvilket illustreres af de hidtidige 
manglende fremskridt med hensyn til i 
væsentlig grad at integrere PESCO i de 
nationale forsvarsplanlægningsprocesser;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/14

Ændringsforslag 14
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 J a (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Ja. der henviser til, at PESCO kun er 
det mest ekstreme eksempel på en bredere 
strategi for at normalisere 
militariseringen i EU; der henviser til, at 
militarisme, som normaliseres, vil blive 
overført til andre områder såsom 
migration eller udvikling; der henviser til, 
at dette allerede sker, især ved Europas 
grænser;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/15

Ændringsforslag 15
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 J b (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Jb. der henviser til, at militarisme 
reducerer de midler, der er til rådighed 
for andre offentlige investeringer, som 
f.eks. sundhed og social sikkerhed, 
hæmmer kapaciteten til at undersøge eller 
håndtere de strukturelle årsager til 
usikkerhed og risici og dermed skaber nye 
usikkerheder og uddyber de eksisterende;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/16

Ændringsforslag 16
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 J c (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Jc. der henviser til, at Den 
Europæiske Revisionsrets analyse nr. 
09/2019: europæisk forsvar fastlægger, at 
det centrale PESCO-begreb "strategisk 
uafhængighed" er alt for vagt og bredt, 
mangler en klar militær definition og 
bruges uhjælpsomt i forskellige 
sammenhænge og betydninger; der 
henviser til, at analysen også påpeger, at 
der er tydelige strategiske forskelle 
mellem EU's medlemsstater med hensyn 
til forsvar, at de hverken deler en fælles 
opfattelse af trusler eller en fælles vision 
for EU's rolle, og at de har forskellige 
regler for magtanvendelse og en bred vifte 
af synspunkter om brugen af militær 
magt;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/17

Ændringsforslag 17
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 P

Forslag til henstilling Ændringsforslag

P. der henviser til, at visse PESCO-
projekter er fokuseret på operationel 
deployering såsom EUFOR's center for 
krisereaktionsoperationer (EUFOR 
CROC), militær mobilitet og netværk af 
logistikknudepunkter, mens andre i højere 
grad fokuserer på udvikling af militære 
kapaciteter, såsom cyberberedskabshold 
og gensidig bistand inden for 
cybersikkerhed; der henviser til, at begge 
tilgange er nødvendige for på afgørende 
vis at bidrage til udviklingen hen imod en 
fælles integreret sikkerheds- og 
forsvarsstrategi i EU;

P. der henviser til, at visse PESCO-
projekter såsom EUFOR's center for 
krisereaktionsoperationer (EUFOR CROC) 
styres af et meget lille antal 
medlemsstater; der henviser til, at mange 
medlemsstater nærer alvorlig tvivl om det 
ønskelige i både PESCO-projektet og 
målet om at skabe en europæisk hær;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/18

Ændringsforslag 18
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 R

Forslag til henstilling Ændringsforslag

R. der henviser til, at store europæiske 
forsvarsprojekter såsom det fremtidige 
luftslagssystem (Future Air Combat 
System (FCAS)) og hovedsystemet for 
jordkamp (Main Ground Combat System 
(MGCS)) i øjeblikket ikke er omfattet af 
PESCO's anvendelsesområde;

R. der henviser til, at store europæiske 
forsvarsprojekter såsom det fremtidige 
luftslagssystem (Future Air Combat 
System (FCAS)) og hovedsystemet for 
jordkamp (Main Ground Combat System 
(MGCS)) i øjeblikket ikke er omfattet af 
PESCO's anvendelsesområde; der henviser 
til, at det er nødvendigt at fordømme 
bevillingen af de øgede ressourcer og den 
øgede finansiering til udvikling af 
sådanne våbensystemer, som vil medføre 
mere lidelse og død verden over;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/19

Ændringsforslag 19
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 Z

Forslag til henstilling Ændringsforslag

Z. der henviser til, at PESCO-
projekter i øjeblikket afhænger af de 25 
deltagende medlemsstaters økonomiske 
bidrag; der henviser til, at det forventes, at 
de nationale forsvarsbudgetter vil blive 
reduceret som følge af covid-19-
pandemien; der henviser til, at flere af de 
igangværende 47 PESCO-projekter, hvis 
de finansieres forholdsmæssigt, 
paradoksalt nok kan styrke 
medlemsstaternes beredskab, hvis der 
opstår en ny omfattende 
folkesundhedskrise: militær mobilitet, 
Den Europæiske Sanitetskommando og 
mange andre projekter inden for logistik 
og transport, sundhedspleje, 
katastrofehjælp, beredskab over for 
kemiske, biologiske, radiologiske og 
nukleare (CBRN) våben og bekæmpelse 
af ondsindede cyberaktiviteter og 
fjendtlige desinformationskampagner; der 
henviser til, at nedskæringer i 
finansieringen af de strategiske 
kapaciteter, som EU og dets 
medlemsstater på nuværende tidspunkt 
mangler, også vil svække deres mulighed 
for i fællesskab at gribe ind over for 
fremtidige pandemier, CRBN-trusler og 
andre uforudsigelige risici med store 
internationale konsekvenser;

Z. der henviser til, at PESCO-
projekter i øjeblikket afhænger af de 25 
deltagende medlemsstaters økonomiske 
bidrag; der henviser til, at det forventes, at 
de nationale forsvarsbudgetter med rette vil 
blive reduceret som følge af covid-19-
pandemien, eftersom de offentlige midler 
rettes mod områder, hvor der er behov 
herfor; der henviser til, at en fælles og 
koordineret tilgang til en anden bølge 
eller fremtidige pandemier ikke opnås 
bedst ved hjælp af en forsvarsstrategi, 
-projekter eller -finansiering;
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14.10.2020 A9-0165/20

Ændringsforslag 20
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 AJ

Forslag til henstilling Ændringsforslag

AJ. der henviser til, at Connecting 
Europe-faciliteten bør fokusere på 
projekter vedrørende militær mobilitet og 
interoperabilitet, som er af afgørende 
betydning for uventede konflikter og 
kriser; der henviser til, at PESCO bør 
bidrage til at skabe et effektivt 
Schengenområde for militær mobilitet 
med henblik på at mindske procedurerne 
ved grænserne og begrænse 
infrastrukturbyrden til et minimum; der 
henviser til, at Rail Baltica-projektet, som 
er afgørende for integrationen af de 
baltiske lande i det europæiske 
jernbanenet, bør hilses velkommen i 
denne henseende, og dets fulde effektivitet 
bør sikres;

AJ. der henviser til, at Connecting 
Europe-faciliteten bør fokusere på 
projekter vedrørende civil mobilitet;

Or. en


