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13.1.2021 A9-0265/43

Ændringsforslag 43
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 69

Forslag til beslutning Ændringsforslag

69. understreger betydningen af at opnå 
færdigheder inden for kvanteinformatik og 
fremhæver behovet for at styrke 
samarbejdet mellem EU og USA på dette 
område for at sikre, at kvanteinformatik 
først udvikles mellem partnere, der har 
tætte forbindelser og forfølger samme 
mål;

69. understreger betydningen af at opnå 
færdigheder inden for kvanteinformatik;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/44

Ændringsforslag 44
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 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 ambitiøs FFR på området 

72. beklager Det Europæiske Råds 
mangel på ambitioner i den flerårige 
finansielle ramme (FFR) med hensyn til 
sikkerheds- og forsvarsinitiativer; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at forelægge og gennemføre et ambitiøst 
arbejdsprogram 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, herunder ved at 
finansiere transportinfrastruktur med 
dobbelt anvendelse og forenkle 
diplomatiske godkendelser og toldregler; 
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 ambitiøs FFR på området 
optræden udadtil og forsvar;
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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 A9-0265/45

Ændringsforslag 45
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 88

Forslag til beslutning Ændringsforslag

88. gentager sit fulde engagement i 
bevarelsen af effektive internationale 
våbenkontrol-, nedrustnings- og 
ikkespredningsordninger som en hjørnesten 
i den globale og den europæiske sikkerhed; 
understreger sin fulde støtte til det arbejde, 
som FN's Kontor for 
Nedrustningsanliggender udfører, og til 
FN's dagsorden for nedrustning; minder om 
sit tilsagn om at føre politikker, der har til 
formål at fremme reduktion af alle 
atomarsenaler;

88. gentager sit fulde engagement i 
bevarelsen af effektive internationale 
våbenkontrol-, nedrustnings- og 
ikkespredningsordninger som en hjørnesten 
i den globale og den europæiske sikkerhed; 
understreger sin fulde støtte til det arbejde, 
som FN's Kontor for 
Nedrustningsanliggender udfører, og til 
FN's dagsorden for nedrustning; minder om 
sit tilsagn om at føre politikker, der har til 
formål at fremme reduktion og afskaffelse 
af alle atomarsenaler og opnå en verden 
uden atomvåben;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/46

Ændringsforslag 46
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 89 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

89a. opfordrer til, at der tages skridt til 
at oprette en EU-mekanisme for 
sanktioner over for medlemsstater, der 
overtræder den fælles holdning;

Or. en


