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Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0266/2020
David McAllister
Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - årsberetning 2020
(2020/2206(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. understreger, at EU har forpligtet 
sig til at styrke FN's rolle på den 
internationale scene, og understreger 
derfor, at det er nødvendigt at reformere 
FN-systemet og styrke sammenhængen i 
alle dets organers, organisationers og 
programmers foranstaltninger med henblik 
på at sikre, at 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling nås; opfordrer endnu 
en gang medlemsstaterne til at støtte 
reformer af Sikkerhedsrådets 
sammensætning og funktionsmåde for at 
gøre det mere effektivt og operationelt og 
afgørende for at sikre verdensfreden med 
en dagsorden, der rækker ud over militær 
sikkerhed og omfatter flygtninges og 
fordrevne personers bevægelser, 
fødevaresikkerhed, klimaforandringer og 
bekæmpelse af pandemier;

17. understreger, at EU har forpligtet 
sig til at styrke FN's rolle på den 
internationale scene, og understreger 
derfor, at det er nødvendigt at reformere 
FN-systemet og styrke sammenhængen i 
alle dets organers, organisationers og 
programmers foranstaltninger med henblik 
på at sikre, at 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling nås; opfordrer endnu 
en gang medlemsstaterne til at støtte 
reformer af Sikkerhedsrådets 
sammensætning og funktionsmåde for at 
gøre det mere effektivt og operationelt og 
afgørende for at sikre verdensfreden med 
en dagsorden, der rækker ud over militær 
sikkerhed og omfatter flygtninges og 
fordrevne personers bevægelser, 
fødevaresikkerhed, klimaforandringer og 
bekæmpelse af pandemier; glæder sig over 
den kommende ikrafttrædelse af FN-
traktaten om forbud mod kernevåben 
(TPNW) den 22. januar 2021 og opfordrer 
medlemsstaterne til at følge Østrigs, 
Maltas og Irlands og 83 andre staters 
eksempel og undertegne den;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sit engagement i udvidelse 
som en central forandringsfremmende EU-
politik og glæder sig over Kommissionens 
reviderede metode og dens større vægt på 
udvidelsesprocessens politiske karakter; 
støtter det europæiske perspektiv for 
landene på Vestbalkan og glæder sig over 
bekræftelsen af EU-medlemsstaternes 
utvetydige støtte til dette perspektiv som 
anført i Zagreberklæringen af 6. maj 2020 
samt beslutningen om at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og 
Nordmakedonien; opfordrer Rådet og 
Kommissionen til at lancere 
regeringskonferencerne med disse to lande 
hurtigst muligt og mere generelt til at 
fremskynde tiltrædelsesprocessen, da 
landene på Vestbalkan geografisk, historisk 
og kulturelt er en del af Europa; 
understreger, at integrationen af disse lande 
i EU er af afgørende betydning for 
stabiliteten og sikkerheden på kontinentet 
som helhed samt for EU's indflydelse i og 
uden for regionen; understreger, at 
tiltrædelsesprocessen bør føre til 
bæredygtig demokratisk, økonomisk og 
miljømæssig omstilling og social 
konvergens og sikre gode 
naboskabsforbindelser og regionalt 
samarbejde; minder om, at 
udvidelsesprocessen er meritbaseret og 
rodfæstet i streng og retfærdig 

20. gentager sit engagement i udvidelse 
som en central forandringsfremmende EU-
politik og glæder sig over Kommissionens 
reviderede metode og dens større vægt på 
udvidelsesprocessens politiske karakter; 
støtter det europæiske perspektiv for 
landene på Vestbalkan og glæder sig over 
bekræftelsen af EU-medlemsstaternes 
utvetydige støtte til dette perspektiv som 
anført i Zagreberklæringen af 6. maj 2020 
samt beslutningen om at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og 
Nordmakedonien; opfordrer Rådet og 
Kommissionen til at lancere 
regeringskonferencerne med disse to lande 
hurtigst muligt og mere generelt til at 
fremskynde tiltrædelsesprocessen, da 
landene på Vestbalkan geografisk, historisk 
og kulturelt er en del af Europa; opfordrer 
navnlig indtrængende Bulgarien til at 
ophøre med at modsætte sig åbningen af 
regeringskonferencen med 
Nordmakedonien ; understreger, at 
integrationen af disse lande i EU er af 
afgørende betydning for stabiliteten og 
sikkerheden på kontinentet som helhed 
samt for EU's indflydelse i og uden for 
regionen; understreger, at 
tiltrædelsesprocessen bør føre til 
bæredygtig demokratisk, økonomisk og 
miljømæssig omstilling og social 
konvergens og sikre gode 
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konditionalitet i overensstemmelse med 
Københavnskriterierne; gentager, at 
vedtagelsen af reformer skal være til at 
tage og føle på i landet, og understreger 
behovet for at tilvejebringe klare, 
gennemsigtige og konsekvente 
tiltrædelsesbenchmarks samt fortsat 
politisk, finansiel (IPA III) og teknisk 
støtte under hele processen med en klar 
måling af fremskridt; understreger, at 
kandidatlande og potentielle kandidatlande 
bør stille sig på linje med relevante FUSP-
erklæringer fra NF/HR på vegne af EU og 
Rådets afgørelser;

naboskabsforbindelser og regionalt 
samarbejde; minder om, at 
udvidelsesprocessen er meritbaseret og 
rodfæstet i streng og retfærdig 
konditionalitet i overensstemmelse med 
Københavnskriterierne; gentager, at 
vedtagelsen af reformer skal være til at 
tage og føle på i landet, og understreger 
behovet for at tilvejebringe klare, 
gennemsigtige og konsekvente 
tiltrædelsesbenchmarks samt fortsat 
politisk, finansiel (IPA III) og teknisk 
støtte under hele processen med en klar 
måling af fremskridt; understreger, at 
kandidatlande og potentielle kandidatlande 
bør stille sig på linje med relevante FUSP-
erklæringer fra NF/HR på vegne af EU og 
Rådets afgørelser;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 47

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47. opfordrer i denne forbindelse til et 
målrettet og mangesidet engagement i 
regionen, som understøttes af en fælles 
EU-fortælling, der fremmer strategier, der 
bidrager til i fællesskab at tackle fælles 
udfordringer såsom fremme af fred, 
sikkerhed og velstand, samtidig med at der 
sikres en fælles front over for truslerne fra 
klimaændringerne; fremhæver 
Latinamerikas betydning for EU og 
opfordrer til, at denne region fortsat 
betragtes som værende af stor geostrategisk 
interesse for FUSP gennem deltagelse i 
fremme af demokrati og 
menneskerettigheder i regionen og bistand 
til dens økonomiske udvikling; 
understreger, at respekt for 
retsstatsprincippet og stabile politiske og 
retlige rammer, herunder bekæmpelse af 
korruption og straffrihed samt fremskridt 
hen imod demokrati og respekten for 
menneskerettighederne og fremme af 
grundlæggende frihedsrettigheder, er 
centrale elementer i den dybere integration 
og samarbejde med LAC-landene; 
understreger betydningen af at gå videre 
med og afslutte revisionen af de globale 
aftaler med Chile og Mexico og 
associeringsaftalen mellem EU og 
Mercosur og fremhæver, at disse er 
vigtige allierede og partnere for EU; giver 
udtryk for sin dybe bekymring over den 

47. opfordrer i denne forbindelse til et 
målrettet og mangesidet engagement i 
regionen, som understøttes af en fælles 
EU-fortælling, der fremmer strategier, der 
bidrager til i fællesskab at tackle fælles 
udfordringer såsom fremme af fred, 
sikkerhed og velstand, samtidig med at der 
sikres en fælles front over for truslerne fra 
klimaændringerne; fremhæver 
Latinamerikas betydning for EU og 
opfordrer til, at denne region fortsat 
betragtes som værende af stor geostrategisk 
interesse for FUSP gennem deltagelse i 
fremme af demokrati og 
menneskerettigheder i regionen og bistand 
til dens økonomiske udvikling; 
understreger, at respekt for 
retsstatsprincippet og stabile politiske og 
retlige rammer, herunder bekæmpelse af 
korruption og straffrihed samt fremskridt 
hen imod demokrati og respekten for 
menneskerettighederne og fremme af 
grundlæggende frihedsrettigheder, er 
centrale elementer i den dybere integration 
og samarbejde med LAC-landene; giver 
udtryk for sin dybe bekymring over den 
manglende respekt for demokratiet og 
retsstaten og over angrebene på 
demokratisk valgte oppositionsledere, 
journalister, studerende og 
menneskerettighedsforkæmpere, navnlig 
dem, der beskæftiger sig med 
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manglende respekt for demokratiet og 
retsstaten og over angrebene på 
demokratisk valgte oppositionsledere, 
journalister, studerende og 
menneskerettighedsforkæmpere, navnlig 
dem, der beskæftiger sig med 
miljøspørgsmål, og deres advokater; 

miljøspørgsmål, og deres advokater; 

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger sin støtte til en gradvis 
udformning og fremme af en fælles 
forsvarspolitik, der har til formål at styrke 
FSFP og dens mål og opgaver som fastlagt 
i traktaterne, hen imod en egentlig 
forsvarsunion, der anerkender den 
specifikke forfatningsmæssige situation i 
neutrale lande, baseret på klare strategiske 
mål og orienteret mod menneskers 
sikkerhed og bæredygtig fred; glæder sig i 
denne forbindelse over initiativet til at 
vedtage et strategisk kompas i 2022; 
påpeger behovet for yderligere at styrke 
forbindelserne mellem EU og NATO og 
understreger deres forenelighed og 
strategiske relevans for hinanden; 
opfordrer de europæiske lande til at 
investere mere i deres forsvarskapacitet, til 
at skabe en ny balance i ansvarsfordelingen 
i NATO og til at blive en mere ligeværdig 
partner for USA; anerkender FSFP-
missionernes og -operationernes bidrag til 
international fred, sikkerhed og stabilitet; 
roser de fremskridt, der er gjort i retning af 
oprettelsen af den europæiske 
fredsfacilitet; insisterer på behovet for at gå 
ud over hensigtserklæringer og skride til 
handling, navnlig ved at give EU et 
virkelig europæisk forsvarsindustrielt 
grundlag gennem en europæisk 
forsvarsfond med det nødvendige budget, 
og for at sikre en hurtigere og mere 

57. understreger sin støtte til en gradvis 
udformning og fremme af en fælles 
forsvarspolitik, der har til formål at styrke 
FSFP og dens mål og opgaver som fastlagt 
i traktaterne, hen imod etablering af et 
pålideligt, dybtgående samarbejde om 
forsvar, der anerkender den specifikke 
forfatningsmæssige situation i neutrale 
lande, baseret på klare strategiske mål og 
orienteret mod menneskers sikkerhed og 
bæredygtig fred; glæder sig i denne 
forbindelse over initiativet til at vedtage et 
strategisk kompas i 2022; påpeger behovet 
for yderligere at styrke forbindelserne 
mellem EU og NATO og understreger 
deres forenelighed og strategiske relevans 
for hinanden; opfordrer de europæiske 
lande til at investere mere i deres 
forsvarskapacitet, til at skabe en ny balance 
i ansvarsfordelingen i NATO og til at blive 
en mere ligeværdig partner for USA; 
anerkender FSFP-missionernes og -
operationernes bidrag til international fred, 
sikkerhed og stabilitet; roser de fremskridt, 
der er gjort i retning af oprettelsen af den 
europæiske fredsfacilitet; insisterer på 
behovet for at gå ud over 
hensigtserklæringer og skride til handling, 
navnlig ved at give EU et virkelig 
europæisk forsvarsindustrielt grundlag 
gennem mangfoldige europæiske 
samarbejdsprojekter om 
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sammenhængende gennemførelse af et 
permanent struktureret samarbejde, der 
arbejder hen imod EU's strategiske 
autonomi, således at EU får mulighed for 
at fremme et mere integreret indre marked 
for forsvarsmateriel; understreger 
betydningen af at gennemføre høringer 
med inddragelse af alle interessenter med 
henblik på at fremme en fælles strategisk 
kultur inden for sikkerhed og forsvar;

forsvarsforskning, -udvikling, -
erhvervelse og -vedligeholdelse, der 
omfatter ordninger for 
forsyningssikkerhed, og for at sikre en 
hurtigere og mere sammenhængende 
gennemførelse af et permanent struktureret 
samarbejde, der arbejder hen imod en fuldt 
operationel og yderst troværdig FSFP, 
således at EU får mulighed for at fremme 
et mere integreret indre marked for 
forsvarsmateriel; understreger betydningen 
af at gennemføre høringer med inddragelse 
af alle interessenter med henblik på at 
fremme en fælles strategisk kultur inden 
for sikkerhed og forsvar;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 63

Forslag til beslutning Ændringsforslag

63. henleder opmærksomheden på de 
mellem- til langsigtede trusler, som FUSP 
vil skulle imødegå i fremtiden, herunder de 
sikkerhedsrisici, der er forbundet med 
autoritære regimer, ikkestatslige aktører, 
klimaændringer, cybertrusler, CBRN-
angreb, hybride trusler, herunder den mere 
udbredte brug af kunstig intelligens, 
desinformationskampagner, rumkapløbet 
og militariseringen heraf og fremspirende 
teknologier, terrorisme og ukontrollerede 
migrationsstrømme, sammen med de 
allerede etablerede geopolitiske 
udfordringer; understreger behovet for, at 
EU gør fremskridt med hensyn til 
definition og anerkendelse af hybride 
trusler; opfordrer EU til at øge 
bevidstheden om disse trusler og opbygge 
en fælles modstandskapacitet; 
understreger, at sådanne trusler kun kan 
imødegås gennem en koordineret indsats 
og rettidige og tilstrækkelige investeringer 
i europæisk forskning og innovation; 
glæder sig over Parlamentets oprettelse af 
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens 
i en Digital Tidsalder som et forum for 
drøftelse af strategiske spørgsmål i 
forbindelse med kunstig intelligens; anser 
det for vigtigt at sikre en bedre 
sammenhæng mellem interne og eksterne 
aspekter af EU's politikker for at sikre, at 
EU's politikker bidrager til at nå målene i 

63. henleder opmærksomheden på de 
mellem- til langsigtede trusler, som FUSP 
vil skulle imødegå i fremtiden, herunder de 
sikkerhedsrisici, der er forbundet med 
autoritære regimer, ikkestatslige aktører, 
klimaændringer, cybertrusler, CBRN-
angreb, hybride trusler, herunder den mere 
udbredte brug af kunstig intelligens, 
desinformationskampagner, rumkapløbet 
og militariseringen heraf og fremspirende 
teknologier, populisme og terrorisme 
sammen med de allerede etablerede 
geopolitiske udfordringer; understreger 
behovet for, at EU gør fremskridt med 
hensyn til definition og anerkendelse af 
hybride trusler; opfordrer EU til at øge 
bevidstheden om disse trusler og opbygge 
en fælles modstandskapacitet; 
understreger, at sådanne trusler kun kan 
imødegås gennem en koordineret indsats 
og rettidige og tilstrækkelige investeringer 
i europæisk forskning og innovation; 
glæder sig over Parlamentets oprettelse af 
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens 
i en Digital Tidsalder som et forum for 
drøftelse af strategiske spørgsmål i 
forbindelse med kunstig intelligens; anser 
det for vigtigt at sikre en bedre 
sammenhæng mellem interne og eksterne 
aspekter af EU's politikker for at sikre, at 
EU's politikker bidrager til at nå målene i 
FUSP, herunder EU's energipolitik;
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FUSP, herunder EU's energipolitik;

Or. en


