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13.1.2021 A9-0265/20

Ændringsforslag 20
Özlem Demirel
for Venstrefløjen

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

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. påpeger, at ustabilitet i Europas 
sydlige nabolande, navnlig i regionerne 
Sahel, Vestafrika og Afrikas Horn, i sidste 
ende har en negativ afsmittende virkning 
på EU's sydlige nabolande i særdeleshed 
og derfor udgør en direkte udfordring for 
forvaltningen af Europas ydre grænser;

11. påpeger, at ustabilitet i Europas 
sydlige nabolande, navnlig i regionerne 
Sahel, Vestafrika og Afrikas Horn, 
hovedsagelig har sin oprindelse i tidligere 
EU-udenrigspolitik, som var baseret på en 
neokolonistisk tilgang og misbrugte 
Sahelregionen og dens lande som EU's 
dørmand, alene af hensyn til EU's 
sikkerhedsinteresser og som leverandør af 
råvarer; opfordrer til, at der sker en 
drastisk ændring i EU's naboskabspolitik 
i retning af et ligeværdigt partnerskab og 
en ikke-interventionistisk tilgang;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Ændringsforslag 21
Özlem Demirel
for Venstrefløjen

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

Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. opfordrer til en hurtig vedtagelse 
og gennemførelse af den europæiske 
fredsfacilitet med henblik på at øge 
effektiviteten af EU's missioner, støtte 
dens partnere og bidrage til 
fredsoperationer; understreger, at dette 
instrument vil finansiere en del af 
omkostningerne til EU's forsvarsaktiviteter, 
herunder de fælles udgifter til militære 
FSFP-operationer og udgifter til militær 
kapacitetsopbygning for partnere i lande, 
hvor EU intervenerer, og derfor bør 
tildeles et budget, der er stort nok til 
effektivt at tackle de nuværende 
udfordringer i forbindelse med 
uddannelse, operationer, missioner, 
projekter og militært udstyr, herunder 
våben, ammunition og transport, i fuld 
overensstemmelse med de otte kriterier i 
den fælles holdning, international 
menneskerettighedslovgivning og 
humanitær ret og med effektive 
gennemsigtighedsbestemmelser som 
anført i henstillingen af 28. marts 2019 
om oprettelse af den europæiske 
fredsfacilitet; minder om behovet for at 
foretage omfattende forudgående 
risikovurderinger og nøje overvåge 
modtagerlandenes anvendelse, navnlig i 
regioner med store udsving i det politiske 
landskab og letgennemtrængelige 
nationale grænser, og for at indføre de 

39. afviser vedtagelse og 
gennemførelse af den europæiske 
fredsfacilitet; understreger, at dette 
instrument vil finansiere en del af 
omkostningerne til EU's forsvarsaktiviteter, 
herunder udstyr og våben, de fælles 
udgifter til militære FSFP-operationer og 
udgifter til militær kapacitetsopbygning for 
partnere i lande, hvor EU intervenerer; 
minder om, at den foreslåede facilitet vil 
føre til en stigning i 
menneskerettighedskrænkelser, vold og 
spredning af våben i stedet for til fred og 
politiske løsninger; understreger, at den 
tilgang, der er valgt inden for faciliteten, 
ikke tager fat på de grundlæggende 
årsager til konflikter, men vil skade civile 
og give næring til krænkelser af den 
humanitære folkeret;
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nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på 
EU-plan, der forhindrer terrorgrupper og 
andre ondsindede aktører i at erhverve 
disse våben;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/22

Ændringsforslag 22
Özlem Demirel
for Venstrefløjen

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

Forslag til beslutning
Punkt 41

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41. glæder sig over EU's initiativer til 
kapacitetsudvikling, f.eks. CARD, 
permanent struktureret samarbejde 
(PESCO) og den fremtidige Europæiske 
Forsvarsfond og de programmer, der gik 
forud herfor, PADR og EDIDP, da de kan 
bidrage til bedre sammenhæng, 
koordinering og interoperabilitet i 
gennemførelsen af FSFP og til at bane 
vejen for gennemførelsen af Petersberg-
opgaverne og konsolidere Unionens 
solidaritet, samhørighed, resiliens og 
strategiske autonomi;

udgår

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Ændringsforslag 23
Özlem Demirel
for Venstrefløjen

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 A9-0265/24

Ændringsforslag 24
Özlem Demirel
for Venstrefløjen

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. afviser vedtagelse og oprettelse af 
den europæiske Forsvarsfond; minder om, 
at Den Europæiske Forsvarsfond, såvel 
som den nye budgetpost for sikkerhed og 
forsvar, herunder militær mobilitet, klart 
krænker bestemmelserne i artikel 41, 
stk. 2, i TEU, ifølge hvilke udgifter til 
operationer, der har indvirkning på 
militær eller forsvarsområdet, ikke må 
afholdes over Unionens budget; 
fordømmer og beklager dybt den hidtil 
usete hastighed, hvormed EU 
militariseres, selv mens man slås med en 
sundhedsmæssig og økonomisk krise som 
covid-19-pandemien;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Ændringsforslag 25
Özlem Demirel
for Venstrefløjen

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

Forslag til beslutning
Punkt 61

Forslag til beslutning Ændringsforslag

61. understreger de væbnede styrkers 
vigtige rolle under covid-19-pandemien og 
glæder sig over den militære bistand til 
civile myndigheder, navnlig i forbindelse 
med ibrugtagning af felthospitaler, 
patienttransport og levering og 
distribution af udstyr; mener, at dette 
værdifulde bidrag har vist, at det 
nødvendigt at gøre status over de 
indhøstede erfaringer for at styrke 
medlemsstaternes militære aktiver og 
kapaciteter som støtte for EU-
civilbeskyttelsesmekanismen, som er et 
primært værktøj i nødsituationer, og til at 
yde humanitær bistand; mener endvidere, 
at det for at kunne håndtere 
sundhedskriser effektivt er vigtigt at 
forberede medlemsstaternes militære 
sundhedspersonale på hurtig deltagelse; 
gentager vigtigheden af gensidig bistand og 
solidaritet i overensstemmelse med artikel 
42, stk. 7, i TEU og artikel 222 i TEUF;

61. afviser på det kraftigste brugen af 
covid-19-pandemien som et påskud til 
yderligere militarisering af civile sektorer 
og til at drive EU-kapitalens 
geostrategiske og økonomiske interesser 
yderligere frem på en mere aggressiv 
måde; mener, at pandemien kun har 
udviklet sig til en sådan krise, der 
overvælder sundhedssystemerne, på 
grund af den enorme mangel på 
sundhedspersonale, omsorgspersoner og 
medicinsk udstyr, som er et direkte 
resultat af de sparepolitikker, som EU-
institutionerne har pålagt; kræver i denne 
forbindelse massive investeringer i 
medlemsstaternes sundhedssystemer og 
civilbeskyttelsesstrukturer; understreger, 
at offentlige tjenester og 
sundhedssystemer aldrig må gå profittens 
ærende;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Ændringsforslag 26
Marc Botenga
for Venstrefløjen

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

Forslag til beslutning
Punkt 79

Forslag til beslutning Ændringsforslag

79. bemærker med bekymring 
normaliseringen af en farlig retorik om 
nytten af kernevåben; bekræfter på ny, at 
international fred og sikkerhed styrkes i en 
verden, hvor der ikke eksisterer 
atomvåben, eller hvor der ikke finder 
spredning af atomvåben sted, og at 
nedrustning ikke blot betyder en reduktion 
af antallet af aktive sprænghoveder, men 
også en reduktion af den militære og 
politiske rolle, der tildeles denne type 
våben;

79. bemærker med bekymring 
normaliseringen af en farlig retorik om 
nytten af kernevåben; bekræfter på ny, at 
international fred og sikkerhed styrkes i en 
verden, hvor der ikke eksisterer 
atomvåben, eller hvor der ikke finder 
spredning af atomvåben sted, og at 
nedrustning ikke blot betyder en reduktion 
af antallet af aktive sprænghoveder, men 
også en reduktion af den militære og 
politiske rolle, der tildeles denne type 
våben; minder i denne forbindelse om, at 
omkring 150 B61-atomvåben i henhold til 
en NATO-aftale i øjeblikket opbevares på 
fem amerikanske militærbaser, der er 
etableret i EU-medlemsstater (Kleine 
Brogel i Belgien, Bächel i Tyskland, 
Aviano og Ghedi-Torre i Italien og Volkel 
i Nederlandene), og opfordrer disse 
medlemsstater til at anmode om 
øjeblikkelig tilbagetrækning af disse 
våben fra deres område;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Ændringsforslag 27
Özlem Demirel
for Venstrefløjen

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

Forslag til beslutning
Punkt 92

Forslag til beslutning Ændringsforslag

92. bemærker, at den teknologiske 
udvikling inden for kunstig intelligens 
medfører nye etiske udfordringer; 
opfordrer EU til at tage føringen i de 
globale bestræbelser på at etablere et 
omfattende regelsæt til at sikre 
meningsfuld menneskelig kontrol over de 
kritiske funktioner, der består i at 
udvælge og angribe mål, i forbindelse 
med udvikling og brug af AI-baserede 
våben; opfordrer NF/HR, medlemsstaterne 
og Det Europæiske Råd til at vedtage en 
fælles holdning om autonome 
våbensystemer, der sikrer meningsfuld 
menneskelig kontrol over våbensystemers 
kritiske funktioner; insisterer på, at der 
indledes internationale forhandlinger om 
en fælles definition og en ramme for 
anvendelse af våben med en vis grad af 
autonomi, og opfordrer til vedtagelse af 
juridisk bindende instrumenter, der 
forbyder dødbringende autonome våben 
uden meningsfuld menneskelig kontrol;

92. bemærker, at den teknologiske 
udvikling inden for kunstig intelligens 
medfører nye etiske udfordringer; 
opfordrer EU til at tage føringen i de 
globale bestræbelser på at etablere et 
omfattende internationalt regelsæt for at 
sikre et totalt forbud mod alle autonome 
våbensystemer, uanset graden af 
automatisering; opfordrer NF/HR, 
medlemsstaterne og Det Europæiske Råd 
til at vedtage en fælles holdning om 
autonome våbensystemer, der sikrer et 
totalt forbud mod alle autonome 
våbensystemer, uanset graden af 
automatisering, og opfordrer til vedtagelse 
af juridisk bindende instrumenter, der 
forbyder dødbringende autonome våben; 
opfordrer endvidere til, at der sættes en 
stopper for al forskning i gradvis 
automatisering af våbensystemer;

Or. en


