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14.10.2020 A9-0165/35

Ændringsforslag 35
Jérôme Rivière, Harald Vilimsky
for ID-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 deltagelse;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/36

Ændringsforslag 36
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
for ID-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 opnå en 
sammenhængende fuldspektret 
styrkepakke, som står til rådighed for 
medlemsstaterne; der henviser til, at 
PESCO bør styrke EU-medlemsstaternes 
forsvarskapaciteter og styrke deres evne til 
at samarbejde under hensigtsmæssige 
omstændigheder, men ikke bør ses som en 
vej til en "europæisk hær";

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/37

Ændringsforslag 37
Jérôme Rivière, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
for ID-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 AD a (ny)

Forslag til henstilling Ændringsforslag

ADa. opfordrer til, at Tyrkiet i lyset af 
sine nuværende tiltag, der udfordrer de 
europæiske landes sikkerhed, udelukkes 
fra enhver samarbejdspolitik inden for 
PESCO;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/38

Ændringsforslag 38
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
for ID-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
Punkt 1 - litra f 

Forslag til henstilling Ændringsforslag

f) at fastholde EU's budgetmæssige 
ambition om at styrke 
forsvarskapaciteterne, navnlig gennem en 
tilstrækkelig finansiering af den fremtidige 
Europæiske Forsvarsfond i den kommende 
flerårige finansielle ramme (FFR)

f) at nedsætte EU's budgetmæssige 
ambition om at styrke 
forsvarskapaciteterne, navnlig gennem en 
tilstrækkelig finansiering af den fremtidige 
Europæiske Forsvarsfond i den kommende 
flerårige finansielle ramme (FFR)

Or. en


