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13.1.2021 A9-0265/11

Ændringsforslag 11
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 44

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. opfordrer medlemsstaterne til at 
øge deres forsvarsudgifter og sigte mod et 
mål på 2 % af BNP;

udgår

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Ændringsforslag 12
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. opfordrer til hurtig vedtagelse og 
oprettelse af Den Europæiske 
Forsvarsfond, som skal adressere og 
fremskynde de fælles aftalte prioriteter for 
udvikling af forsvarskapacitet på luft-, 
land-, sø- og cyberområdet, og dermed 
fremme EU's evne til at handle som en 
global aktør, der bidrager til og 
garanterer international sikkerhed; 
opfordrer medlemsstaterne, Rådet og 
Kommissionen til at yde tilstrækkelig 
finansiering til Den Europæiske 
Forsvarsfond og fokusere på strukturelle 
projekter med stor merværdi og dermed 
lette det industrielle samarbejde mellem 
medlemsstaterne og konsolideringen af en 
stærk europæisk forsvarsteknologisk og -
industriel base (EDTIB), styrke den 
tekniske, industrielle og strategiske 
kapacitet med henblik på at styrke EU's 
evne til selvstændigt at producere og 
afhænde militære kapaciteter og fastholde 
Europas teknologiske autonomi på lang 
sigt; tilskynder til 
forsvarskapacitetsinitiativer for at lette små 
og mellemstore virksomheders 
engagement;

45. opfordrer til hurtig vedtagelse og 
oprettelse af et industrielt samarbejde 
mellem medlemsstaterne og konsolidering 
af en stærk europæisk forsvarsteknologisk 
og -industriel base (EDTIB) og således 
styrke den tekniske, industrielle og 
strategiske kapacitet med henblik på at 
styrke EU's evne til selvstændigt at 
producere og afhænde militære kapaciteter 
og fastholde Europas teknologiske 
autonomi på lang sigt; tilskynder til 
forsvarskapacitetsinitiativer for at lette små 
og mellemstore virksomheders 
engagement;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Ændringsforslag 13
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. henleder opmærksomheden på 
forsvarsforskningens meget følsomme og 
strategiske karakter og behovet for at 
regulere adgangen for enheder, der 
kontrolleres af tredjeparter uden for EU, til 
projekter, der finansieres af Den 
Europæiske Forsvarsfond, med henblik 
på at tage højde for EU's ambition om 
strategisk autonomi; understreger, at 
tredjelandes deltagelse i Den Europæiske 
Forsvarsfond i visse specifikke og 
ekstraordinære tilfælde, hvor den skaber 
dokumenteret teknologisk og operationel 
merværdi for visse projekter, bør 
gennemføres på grundlag af reel 
gensidighed, ikke bør svække EU's 
strategiske sikkerhedsinteresser og ikke bør 
undergrave Den Europæiske 
Forsvarsfonds mål, og at 
overensstemmelsen med reglerne i 
forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond (COM 
(2018)0476), såsom opretholdelse af 
intellektuel ejendom i EU, nøje bør 
overvåges;

46. henleder opmærksomheden på 
forsvarsforskningens meget følsomme og 
strategiske karakter og behovet for at 
regulere adgangen for enheder, der 
kontrolleres af tredjeparter uden for EU, til 
projekter; understreger, at tredjelandes 
deltagelse, i visse specifikke og 
ekstraordinære tilfælde, hvor den skaber 
dokumenteret teknologisk og operationel 
merværdi for visse projekter, bør 
gennemføres på grundlag af reel 
gensidighed, ikke bør svække EU's 
strategiske sikkerhedsinteresser, ikke bør 
undergrave målene og bør overvåges nøje;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Ændringsforslag 14
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 62

Forslag til beslutning Ændringsforslag

62. fremhæver vigtigheden af militær 
mobilitet; mener, at det er nødvendigt at 
bevæge sig fremad og fremme fuld militær 
mobilitet i hele Europa, og opfordrer derfor 
til forenkling og harmonisering af 
procedurerne for at sætte medlemsstaterne i 
stand til at handle hurtigere, da militær 
mobilitet er gavnlig i forbindelse med 
håndtering af civile kriser; insisterer på, at 
det er vigtigt at have et passende budget til 
rådighed til militære mobilitetsprojekter; 
glæder sig over, at det militære 
mobilitetsprojekt er en del af PESCO; 
insisterer på, at der er behov for at oprette 
europæiske mekanismer, der har til formål 
at lette grænseoverskridende brug af 
militærlogistisk kapacitet til at håndtere 
sådanne nødsituationer, for at give 
mulighed for bedre koordination, synergi, 
solidaritet og støtte; insisterer på, at 
lignende bistand og solidaritet i perioder 
med pandemier og lignende kriser kan 
udvides til bl.a. partnerlandene i EU's 
umiddelbare nærhed; understreger behovet 
for at øge EU's kemiske, biologiske, 
radiologiske og nukleare beredskab og dets 
nødvendige kapacitet; understreger, at det 
er nødvendigt at styrke overvågningen og 
beskyttelsen af afgørende og kritisk 
infrastruktur, især undersøiske optiske 
fibernetkabler;

62. fremhæver vigtigheden af militær 
mobilitet; mener, at det er nødvendigt at 
bevæge sig fremad og fremme fuld militær 
mobilitet i hele Europa, og opfordrer derfor 
til forenkling og harmonisering af 
procedurerne for at sætte medlemsstaterne i 
stand til at handle hurtigere, da militær 
mobilitet er gavnlig i forbindelse med 
håndtering af civile kriser; glæder sig over, 
at det militære mobilitetsprojekt er en del 
af PESCO; insisterer på, at der er behov for 
at oprette europæiske mekanismer, der har 
til formål at lette grænseoverskridende 
brug af militærlogistisk kapacitet til at 
håndtere sådanne nødsituationer, for at 
give mulighed for bedre koordination, 
synergi, solidaritet og støtte; insisterer på, 
at lignende bistand og solidaritet i perioder 
med pandemier og lignende kriser kan 
udvides til bl.a. partnerlandene i EU's 
umiddelbare nærhed; understreger behovet 
for at øge EU's kemiske, biologiske, 
radiologiske og nukleare beredskab og dets 
nødvendige kapacitet; understreger, at det 
er nødvendigt at styrke overvågningen og 
beskyttelsen af afgørende og kritisk 
infrastruktur, især undersøiske optiske 
fibernetkabler;
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13.1.2021 A9-0265/15

Ændringsforslag 15
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 64

Forslag til beslutning Ændringsforslag

64. mener, at det er afgørende at 
beskytte alle EU's svage punkter for at 
sikre et effektivt fælles forsvar af de 
europæiske borgere; bemærker med 
bekymring den stigende militarisering af 
Krimhalvøen og Den Russiske 
Føderations forsøg på at destabilisere 
Sortehavsregionen, og at denne situation 
førte til anerkendelse på NATO-topmødet 
i Wales i 2014 af sårbarheden på den 
nordatlantiske alliances østlige flanke; 
opfordrer EU til at anerkende de 
østeuropæiske medlemsstaters sårbarhed 
som et middel til at styrke det europæiske 
forsvar og til sammen med NATO at 
udvikle en omfattende strategi for sikring 
og forsvar af den østlige flanke;

udgår

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Ændringsforslag 16
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 72

Forslag til beslutning Ændringsforslag

72. beklager Det Europæiske Råds 
nuværende mangel på ambitioner i den 
flerårige finansielle ramme (FFR) med 
hensyn til sikkerheds- og 
forsvarsinitiativer; opfordrer 
indtrængende Rådet til at genopføre et 
ambitiøst budget for Den Europæiske 
Forsvarsfond (både til forskning og 
ikkeforskning), der har til formål at styrke 
samarbejdstiltag og grænseoverskridende 
samarbejde i hele Unionen, og for militær 
mobilitet med henblik på at hjælpe 
medlemsstaterne med at handle hurtigere 
og mere effektivt i forbindelse med en 
eventuel fremtidig konflikt, herunder ved 
at finansiere transportinfrastruktur med 
dobbelt anvendelse og forenkle 
diplomatiske godkendelser og toldregler, 
på det niveau, som Kommissionen 
oprindeligt foreslog, og som blev vedtaget 
af Parlamentet ved førstebehandlingen; 
opfordrer EU til at opbygge sit eget 
ballistiske missilforsvarssystem såvel som 
et integreret og lagdelt strategisk 
luftforsvarssystem, der også er udformet 
til at bekæmpe hypersoniske missiler; 
minder om, at EU-borgerne klart og 
konsekvent har opfordret Unionen til at 
styrke sin rolle med hensyn til at 
garantere bæredygtig stabilitet og 
sikkerhed, og at dette kun kan opnås med 
de nødvendige økonomiske midler og en 

udgår
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ambitiøs FFR på området optræden 
udadtil og forsvar; opfordrer Rådet til at 
vedtage Parlamentets holdning til artikel 
5 i den kommende forordning om Den 
Europæiske Forsvarsfond; understreger, 
at det er nødvendigt så hurtigt som muligt 
at færdiggøre Den Europæiske 
Forsvarsfond; understreger, at det er 
vigtigt at fastholde Parlamentets holdning 
for så vidt angår beløbet til 
Forsvarsfonden;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Ændringsforslag 17
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 73

Forslag til beslutning Ændringsforslag

73. advarer mod farerne ved 
manglende ambitioner med hensyn til at 
finansiere europæiske forsvarsinitiativer 
inden for FFR kombineret med betydelige 
og ukoordinerede nedskæringer i de 
nationale forsvarsbudgetter som følge af 
covid-19-krisen; understreger behovet for, 
at medlemsstaterne afsætter de nødvendige 
økonomiske ressourcer på nationalt niveau 
for at give Unionen evnen til at fungere 
som en global aktør for fred; i tråd hermed, 
er enig i følgende vurdering fra Den 
Europæiske Revisionsret: "EU-
medlemsstaterne har i dag langtfra de 
nødvendige militære kapabiliteter til at 
matche EU's militære ambitionsniveau";

73. understreger behovet for, at 
medlemsstaterne afsætter de nødvendige 
økonomiske ressourcer på nationalt niveau 
for at give Unionen evnen til at fungere 
som en global aktør for fred; i tråd hermed, 
er enig i følgende vurdering fra Den 
Europæiske Revisionsret: "EU-
medlemsstaterne har i dag langtfra de 
nødvendige militære kapabiliteter til at 
matche EU's militære ambitionsniveau";

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Ændringsforslag 18
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 87

Forslag til beslutning Ændringsforslag

87. opfordrer NF/HR til at fremsætte 
forslag med henblik på at styrke den 
tilgængelige ekspertise inden for 
ikkespredning og våbenkontrol i EU og til 
at sikre, at EU spiller en stærk og 
konstruktiv rolle med hensyn til at udvikle 
og styrke de globale regelbaserede 
ikkespredningsbestræbelser og 
våbenkontrol- og nedrustningsstrukturer; 
glæder sig i denne forbindelse over 
udnævnelsen af en ny særlig udsending for 
ikkespredning og nedrustning; erkender, at 
der er et presserende behov for nye 
internationale aftaler på 
våbenkontrolområdet; anfører, at 
udviklingen af hypersoniske missiler i 
forbindelse med nuklear afskrækkelse 
kan undergrave principperne om 
gensidigt sikret ødelæggelse, og opfordrer 
derfor til en verdensomspændende 
våbenkontroltraktat om anvendelse, 
rækkevidde, hastighed, doktrin, 
inspektion af nukleare nyttelaster og 
placering nær kystlinjer af hypersoniske 
våbensystemer, som iværksættes på EU's 
initiativ;

87. opfordrer NF/HR til at fremsætte 
forslag med henblik på at styrke den 
tilgængelige ekspertise inden for 
ikkespredning og våbenkontrol i EU og til 
at sikre, at EU spiller en stærk og 
konstruktiv rolle med hensyn til at udvikle 
og styrke de globale regelbaserede 
ikkespredningsbestræbelser og 
våbenkontrol- og nedrustningsstrukturer; 
glæder sig i denne forbindelse over 
udnævnelsen af en ny særlig udsending for 
ikkespredning og nedrustning; erkender, at 
der er et presserende behov for nye 
internationale aftaler på 
våbenkontrolområdet; opfordrer alle 
medlemsstater til at følge Østrigs, Maltas, 
Irlands og 83 andre staters eksempel og 
undertegne FN-traktaten om forbud mod 
kernevåben (TPNW);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Ændringsforslag 19
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 89

Forslag til beslutning Ændringsforslag

89. glæder sig over Rådets 
konklusioner om gennemgangen af dets 
fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. 
december 2008 om fælles regler for kontrol 
med eksport af militærteknologi og -
udstyr12; er af den klare opfattelse, at der – 
eftersom EU bliver stadig mere ambitiøs på 
forsvarsområdet – er behov for større 
konvergens, gennemsigtighed og 
konsekvens i medlemsstaternes 
våbeneksportpolitikker såvel som for en 
styrkelse af offentligt tilsyn; opfordrer 
medlemsstaterne til at bygge bro over deres 
forskellige fortolkning af den fælles 
holdning og til at overholde dens otte 
kriterier til fulde og navnlig til nøje at 
gennemføre kriterium 4 om regional 
stabilitet og standse enhver eksport af 
militært udstyr, der kan anvendes mod 
andre medlemsstater; glæder sig over 
bestræbelserne på at øge 
gennemsigtigheden af og den offentlige og 
parlamentariske kontrol med våbeneksport; 
opfordrer til en fælles indsats for at 
forbedre risikovurderinger, 
slutbrugerkontrol og kontrol efter 
afsendelse;

__________
12 EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

89. glæder sig over Rådets 
konklusioner om gennemgangen af dets 
fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. 
december 2008 om fælles regler for kontrol 
med eksport af militærteknologi og -
udstyr12; er af den klare opfattelse, at der – 
eftersom EU bliver stadig mere ambitiøs på 
forsvarsområdet – er behov for større 
konvergens, gennemsigtighed og 
konsekvens i medlemsstaternes 
våbeneksportpolitikker såvel som for en 
styrkelse af offentligt tilsyn og etablering 
på EU-niveau af en mekanisme, der kan 
håndhæves; opfordrer medlemsstaterne til 
at bygge bro over deres forskellige 
fortolkning af den fælles holdning og til at 
overholde dens otte kriterier til fulde og 
navnlig til nøje at gennemføre kriterium 4 
om regional stabilitet og standse enhver 
eksport af militært udstyr, der kan 
anvendes mod andre medlemsstater; 
glæder sig over bestræbelserne på at øge 
gennemsigtigheden af og den offentlige og 
parlamentariske kontrol med våbeneksport; 
opfordrer til en fælles indsats for at 
forbedre risikovurderinger, 
slutbrugerkontrol og kontrol efter 
afsendelse;

___________
12 EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.
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