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Ændringsforslag 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

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, som 
kan have konsekvenser for EU;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/34

Ændringsforslag 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. er dybt bekymret over forværringen 
af den sikkerhedsmæssige og humanitære 
situation i Sahelregionen, hvor terrorisme 
lægger et øget pres på G5 Sahel-landene og 
deres nabolande, hvilket forværrer de 
lokale politiske, etniske og religiøse 
spændinger; understreger betydningen af 
den støtte, som EU's missioner og 
operationer i Sahel yder i denne henseende; 
minder om, at det er afgørende at fastholde 
de langsigtede investeringer, som det 
internationale samfund har foretaget for at 
arbejde hen imod sikkerhed og stabilitet i 
Mali og Sahel; opfordrer NF/HR til 
hurtigt at gennemføre beslutningen om at 
genoptage aktiviteterne i EU's missioner 
og operationer i Mali efter Det 
Økonomiske Fællesskab af 
Vestafrikanske Staters (ECOWAS) 
beslutning om at ophæve sanktionerne 
mod Mali;

28. er dybt bekymret over forværringen 
af den sikkerhedsmæssige og humanitære 
situation i Sahelregionen, hvor terrorisme 
lægger et øget pres på G5 Sahel-landene og 
deres nabolande, hvilket forværrer de 
lokale politiske, etniske og religiøse 
spændinger; understreger betydningen af 
den støtte, som EU's missioner og 
operationer i Sahel yder i denne henseende; 
minder om, at det er afgørende at fastholde 
de langsigtede investeringer, som det 
internationale samfund har foretaget for at 
arbejde hen imod sikkerhed og stabilitet i 
Mali og Sahel; glæder sig over 
genoptagelsen af aktiviteterne i EU's 
missioner og operationer i Mali;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Ændringsforslag 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. glæder sig over iværksættelsen af 
Operation EUNAVFOR MED Irini, som 
har til formål at bidrage til bæredygtig 
fred, sikkerhed og stabilitet ved at 
understøtte gennemførelsen af 
våbenembargoen mod Libyen i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 2526 (2020), til 
uddannelse af Libyens kystvagt og til at 
gribe ind over for menneskehandel; 
opfordrer navnlig indtrængende 
medlemsstaterne til hurtigst muligt at 
tildele de efterretnings-, overvågnings-, 
rekognoscerings-, politi- og flådeaktiver, 
der er nødvendige for at styrke Operation 
Irinis hidtil begrænsede kapacitet, og 
opfordrer til et stærkere samarbejde med 
NATO's igangværende maritime operation 
Sea Guardian samt samarbejde med 
regionale partnere; minder om 
internationale forpligtelser vedrørende 
eftersøgning og redning til søs; opfordrer 
NF/HR til at gøre fuld brug af EU-aktiver i 
denne sammenhæng, især EU's satellit- og 
efterretningscentre; glæder sig over de 
igangværende fremskridt i retning af 
stabilisering af situationen i Libyen og 
opfordrer EU til at påtage sig en aktiv rolle 
i mæglingsprocessen med henblik på at 
bidrage til at skabe det nødvendige 
grundlag for et fredeligt, stabilt og 
demokratisk Libyen;

31. glæder sig over iværksættelsen af 
operation EUNAVFOR MED IRINI, hvis 
centrale opgave er at bidrage til 
bæredygtig fred, sikkerhed og stabilitet ved 
at gennemføre våbenembargoen mod 
Libyen i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 2526 (2020); 
opfordrer navnlig indtrængende 
medlemsstaterne til hurtigst muligt at 
tildele de efterretnings-, overvågnings-, 
rekognoscerings-, politi- og flådeaktiver, 
der er nødvendige for at styrke Operation 
Irinis hidtil begrænsede kapacitet, og 
opfordrer til et stærkere samarbejde med 
NATO's igangværende maritime operation 
Sea Guardian samt samarbejde med 
regionale partnere; minder om 
internationale forpligtelser vedrørende 
eftersøgning og redning til søs; opfordrer 
NF/HR til at gøre fuld brug af EU-aktiver i 
denne sammenhæng, især EU's satellit- og 
efterretningscentre; glæder sig over de 
igangværende fremskridt i retning af 
stabilisering af situationen i Libyen og 
opfordrer EU til at påtage sig en aktiv rolle 
i mæglingsprocessen med henblik på at 
bidrage til at skabe det nødvendige 
grundlag for et fredeligt, stabilt og 
demokratisk Libyen;
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13.1.2021 A9-0265/36

Ændringsforslag 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. mener, at Unionen bør koncentrere 
sin indsats om missioner og operationer, 
hvor den skaber den største merværdi; 
sætter spørgsmålstegn ved 
hensigtsmæssigheden af at opretholde 
visse missioner;

38. mener, at Unionen bør koncentrere 
sin indsats om missioner og operationer, 
hvor den skaber den største merværdi; vil 
derfor hilse overvejelser om relevansen og 
effektiviteten af visse missioner 
velkommen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/37

Ændringsforslag 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-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. glæder sig over den opnåede aftale 
om forordningen om Den Europæiske 
Forsvarsfond og opfordrer til hurtig 
vedtagelse og oprettelse af fonden, 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;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/38

Ændringsforslag 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 50

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. glæder sig hvad det angår over 
Operation Atlantic Resolve og NATO's 
Enhanced Forward Presence på det 
europæiske kontinent og anerkender 
betydningen af NATO's tropper i 
forbindelse med bestræbelserne på at 
forhindre yderligere russisk aggression og 
yde afgørende støtte i tilfælde af en 
konflikt;

50. glæder sig hvad det angår over 
Operation Atlantic Resolve og NATO's 
Enhanced Forward Presence på det 
europæiske kontinent og anerkender dens 
rolle som afskrækkelse;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/39

Ændringsforslag 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. bekræfter på ny, at Det Forenede 
Kongerige på trods af brexit fortsat er en 
tæt strategisk partner for EU og dets 
medlemsstater, og at det er afgørende at 
opretholde et stærkt, tæt forsvars- og 
sikkerhedssamarbejde mellem EU og Det 
Forenede Kongerige, eftersom både EU og 
Det Forenede Kongerige har det samme 
strategiske miljø og de samme trusler mod 
deres fred og sikkerhed; tilskynder Det 
Forenede Kongerige til at deltage i FSFP-
missioner og -operationer, 
krisestyringsoperationer, udvikling af 
forsvarskapaciteter, i de relevante EU-
agenturer samt i projekter under PESCO, 
samtidig med at EU's beslutningsautonomi, 
Det Forenede Kongeriges suverænitet og 
princippet om afbalancerede rettigheder og 
forpligtelser respekteres, på grundlag af 
reel gensidighed og herunder et rimeligt og 
passende finansielt bidrag; noterer sig, at 
Det Forenede Kongerige vil trække sig ud 
af FSFP-missioner og ‑operationer inden 
udgangen af overgangsperioden den 31. 
december 2020; opfordrer til, at der 
indføres hurtige erstatningsprocedurer for 
at sikre kontinuiteten i FSFP-missioner og 
‑operationer, hvor det britiske udsendte 
personale spiller en væsentlig rolle;

54. bekræfter på ny, at Det Forenede 
Kongerige på trods af brexit fortsat er en 
tæt strategisk partner for EU og dets 
medlemsstater, og at det er afgørende at 
opretholde et stærkt, tæt forsvars- og 
sikkerhedssamarbejde mellem EU og Det 
Forenede Kongerige, eftersom både EU og 
Det Forenede Kongerige har det samme 
strategiske miljø og de samme trusler mod 
deres fred og sikkerhed; tilskynder Det 
Forenede Kongerige til at deltage i FSFP-
missioner og -operationer, 
krisestyringsoperationer, udvikling af 
forsvarskapaciteter, i de relevante EU-
agenturer samt i projekter under PESCO, 
samtidig med at EU's beslutningsautonomi, 
Det Forenede Kongeriges suverænitet og 
princippet om afbalancerede rettigheder og 
forpligtelser respekteres, på grundlag af 
reel gensidighed og herunder et rimeligt og 
passende finansielt bidrag; noterer sig, at 
Det Forenede Kongerige trak sig ud af 
FSFP-missioner og -operationer den 31. 
december 2020; opfordrer til, at der 
indføres hurtige erstatningsprocedurer for 
at sikre kontinuiteten i FSFP-missioner og 
‑operationer, hvor det britiske udsendte 
personale spillede en væsentlig rolle;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/40

Ændringsforslag 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 59

Forslag til beslutning Ændringsforslag

59. opfordrer EU til at gøre noget ved 
de vedvarende og voksende trusler mod 
beskyttelsen og bevarelsen af kulturarven 
og til at slå ned på smugling af 
kulturgenstande, navnlig i konfliktområder; 
bemærker, at det at fratage samfund deres 
kulturelle arv og historiske rødder gør 
dem mere sårbare over for radikalisering 
og mere følsomme over for globale 
jihadistiske ideologier; opfordrer EU til at 
udvikle en bred strategi for at modvirke 
sådanne trusler;

59. opfordrer EU til at gøre noget ved 
de vedvarende og voksende trusler mod 
beskyttelsen og bevarelsen af kulturarven 
og til at slå ned på smugling af 
kulturgenstande, navnlig i konfliktområder; 
bemærker, at det er vigtigt at fremme, 
respektere og beskytte den historiske arv 
og kulturarven i forbindelse med 
konfliktforebyggelse og forsoning; 
opfordrer EU til at udvikle en bred strategi 
for at modvirke sådanne trusler og fremme 
respekt for kulturel mangfoldighed;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Ændringsforslag 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-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;

64. mener, at det er afgørende at 
beskytte hele EU og alle europæiske 
borgere for at forebygge enhver form for 
sårbarhed; bemærker med bekymring den 
stigende militarisering af Krimhalvøen og 
Den Russiske Føderations forsøg på at 
destabilisere Sortehavsregionen;

Or. en



AM\1222207DA.docx PE662.815v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

13.1.2021 A9-0265/42

Ændringsforslag 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 67

Forslag til beslutning Ændringsforslag

67. glæder sig over Rådets vedtagelse 
af en afgørelse, som for første gang giver 
EU mulighed for at indføre målrettede, 
restriktive foranstaltninger for at forhindre 
og reagere på cyberangreb, som udgør en 
ekstern trussel mod EU eller dets 
medlemsstater, herunder cyberangreb mod 
tredjelande eller internationale 
organisationer, og for at pålægge personer 
eller enheder, som er ansvarlige for 
cyberangreb, sanktioner; understreger 
behovet for at forbedre 
visumbegrænsningssystemet som en del af 
EU's sanktionsmekanisme ved at gøre 
brug af biometriske visumprocedurer for 
at forhindre enheder, der deltager i hybrid 
krigsførelse, i at rejse til EU under falsk 
identitet; fremhæver det presserende behov 
for at integrere cyberaspekter yderligere i 
EU's krisestyringssystemer; understreger, 
at et tættere samarbejde om at forebygge 
og bekæmpe cyberangreb er meget vigtigt i 
disse tider med særlig sårbarhed for at 
fremme den internationale sikkerhed og 
stabilitet i cyberspace; glæder sig over de 
gode fremskridt, som PESCO-projektet 
"Cyber Rapid Response Team" 
(cyberberedskabshold) har gjort i denne 
henseende; efterlyser en styrkelse af støtten 
til Den Europæiske Unions Agentur for 
Cybersikkerhed (ENISA) og en stærk 
koordinering med NATO's 

67. glæder sig over Rådets vedtagelse 
af en afgørelse, som for første gang giver 
EU mulighed for at indføre målrettede, 
restriktive foranstaltninger for at forhindre 
og reagere på cyberangreb, som udgør en 
ekstern trussel mod EU eller dets 
medlemsstater, herunder cyberangreb mod 
tredjelande eller internationale 
organisationer, og for at pålægge personer 
eller enheder, som er ansvarlige for 
cyberangreb, sanktioner; fremhæver det 
presserende behov for at integrere 
cyberaspekter yderligere i EU's 
krisestyringssystemer; understreger, at et 
tættere samarbejde om at forebygge og 
bekæmpe cyberangreb er meget vigtigt i 
disse tider med særlig sårbarhed for at 
fremme den internationale sikkerhed og 
stabilitet i cyberspace; glæder sig over de 
gode fremskridt, som PESCO-projektet 
"Cyber Rapid Response Team" 
(cyberberedskabshold) har gjort i denne 
henseende; efterlyser en styrkelse af støtten 
til Den Europæiske Unions Agentur for 
Cybersikkerhed (ENISA) og en stærk 
koordinering med NATO's 
cyberforsvarscenter i denne sammenhæng; 
opfordrer til øget EU-koordinering for så 
vidt angår fastlæggelse af fælles tillæggelse 
af ansvar for ondsindede cyberhændelser 
samt et tættere samarbejde med ligesindede 
internationale organisationer og lande; er 
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cyberforsvarscenter i denne sammenhæng; 
opfordrer til øget EU-koordinering for så 
vidt angår fastlæggelse af fælles tillæggelse 
af ansvar for ondsindede cyberhændelser 
samt et tættere samarbejde med ligesindede 
internationale organisationer og lande; er 
især bekymret over, at der til stadighed 
opdages mindre cyberangreb eller 
indtrængen i kritiske infrastruktursystemer, 
som forbliver inaktive, men som kan have 
store konsekvenser; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at 
indføre redundans i deres kritiske 
infrastruktursystemer, f.eks. elproduktion 
og strategisk kommunikation, på alle 
niveauer;

især bekymret over, at der til stadighed 
opdages mindre cyberangreb eller 
indtrængen i kritiske infrastruktursystemer, 
som forbliver inaktive, men som kan have 
store konsekvenser; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at 
indføre redundans i deres kritiske 
infrastruktursystemer, f.eks. elproduktion 
og strategisk kommunikation, på alle 
niveauer;

Or. en


