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Forslag til beslutning
Punkt

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. fremmer og forsvarer EU's rolle 
som en pålidelig partner på verdensplan, 
en attraktiv "foretrukken partner" for 
tredjeparter, en principfast, men ikke 
dogmatisk, ærlig mægler, en 
referenceaktør for konfliktløsning og 
mægling, som fremmer diplomati og 
dialog som den foretrukne måde at spille 
en konstruktiv rolle i globale konflikter 
på, som en førende fortaler for bæredygtig 
udvikling og en vigtig bidragyder til de 
multilaterale rammer, men også som en 
global aktør, der er parat til at handle 
uafhængigt og beslutsomt, når det er 
nødvendigt for at sikre EU's egne værdier 
og interesser, der tager ansvar ved at sikre 
sin egen sikkerhed og fremme 
international fred og stabilitet baseret på 
principperne og værdierne i FN-pagten og 
som fastsat i folkeretten, med respekt for 
den regelbaserede verdensorden; er af den 
opfattelse, at der er behov for kreativitet, 
en mere proaktiv holdning og mere enhed 
og solidaritet mellem medlemsstaterne 
samt engagement og ressourcer fra 
medlemsstaternes side for at øge EU's 
indflydelse på verdensplan og fremme dets 
positive magtmodel og dets ansvarlige 
rolle i den globale styring og for at sætte 
det i stand til at påtage sig sit strategiske 
ansvar i sit umiddelbare 
naboskabsområde;

2. minder om, at det ikke henhører 
under EU's ansvarsområde at sikre 
international fred og stabilitet, men at 
dette snarere er et mandat, som landene 
har givet FN i overensstemmelse med FN-
pagten; mener, at der ikke er noget 
retsgrundlag for at øge EU's indflydelse 
globalt eller fremme dets "positive" 
magtmodel; 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger, at bl.a. verdens 
stigende ustabilitet, det stadig mere 
konfrontatoriske miljø, udhulingen af 
multilateralismen og autoritarismens 
fremgang samt de mangesidede globale 
udfordringer, navnlig det tiltagende klima 
af konflikter, som fører til fortsættelse og 
til tider genoptagelse af væbnede 
konflikter, herunder ved det europæiske 
kontinents østlige og sydlige grænser, 
terrorisme, klimaforandringer og stigende 
trusler mod naturressourcer, 
ukontrollerede migrationsstrømme, 
sundhedsrelaterede risici, hybride trusler 
såsom desinformationskampagner, aktive 
foranstaltninger og cyberangreb, bør få 
EU til at udvikle sin strategiske autonomi 
og samtidig styrke samarbejdet med sine 
allierede; understreger i denne 
forbindelse betydningen for Unionen af at 
etablere et mere strategisk samarbejde 
med tredjelande baseret på tillid og 
gensidig gavn og af at opbygge alliancer 
med ligesindede demokratier, herunder fra 
den sydlige halvkugle, samt ad hoc-
koalitioner med andre ligesindede partnere, 
hvor det er nødvendigt; 

3. understreger, at den stigende 
ustabilitet i verden og fremkomsten af 
hidtil usete globale udfordringer, herunder 
væbnede konflikter, der opildnes af lande 
som Tyrkiet, terrorisme, ukontrollerede 
migrationsstrømme, sundhedsrelaterede 
risici, hybride trusler og cyberangreb, ikke 
bør få EU til at udvikle sin strategiske 
autonomi, men derimod bør få EU's 
medlemsstater til at etablere flere 
strategiske alliancer med ligesindede 
demokratier og opbygge ad hoc-koalitioner 
med andre partnere; 

Or. en
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5. udtrykker bekymring over det hidtil 
usete omfang af statsstøttede og 
ikkestatsstøttede desinformations‑ og 
propagandakampagner, som har 
ødelæggende virkninger for samfundene, 
herunder i de europæiske nabolande og 
navnlig på Vestbalkan; fordømmer 
manipulationen med oplysninger og 
brugen af dem som våben, bl.a. af 
statslige, subnationale og ikkestatslige 
aktører med onde hensigter, samt 
platforme og organisationer, der anvendes 
af autoritære tredjelande til direkte og 
indirekte at finansiere og påvirke Europas 
politiske partier og aktører; glæder sig 
over EU-institutionernes stærkt tiltrængte 
reaktion på denne nye udfordring, 
eksempelvis nedsættelsen af et nyt særligt 
udvalg i Parlamentet med fokus på 
udenlandsk indblanding i de demokratiske 
processer i EU, herunder desinformation, 
og Rådets afgørelse om restriktive 
foranstaltninger mod cyberangreb, som 
truer Unionen eller dens medlemsstater5; 
understreger, at der er behov for en 
reaktion, som ikke begrænser de 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettighederne; påpeger 
betydningen af effektiv strategisk 
kommunikation fra EU's side og roser 
styrkelsen af Stratcom inden for Tjenesten 

5. udtrykker bekymring over 
tilgangen til bekæmpelse af påstået 
udenlandsk indblanding og desinformation; 
mener, at ytringsfriheden bør respekteres, 
og advarer om, at EU i sin kamp mod 
påstået desinformation risikerer at udvikle 
sig til en kontrapropagandamaskine eller 
et selvudråbt sandhedsministerium;
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for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) og dens bestræbelser 
på at identificere og sætte en stopper for 
desinformationskampagner; fremhæver 
behovet for, at EU yderligere styrker sin 
kapacitet til proaktivt at bekæmpe falske 
nyheder og desinformation som en trussel 
mod demokratiet og forbedrer sin 
sikkerhedskultur for bedre at kunne 
beskytte sine informations- og 
kommunikationsnetværk; opfordrer EU 
til at gå forrest med at slå til lyd for en 
fælles ramme for selvforsvar og 
samarbejde mod hybride trusler og 
autoritære regimers ondsindede 
indflydelse, navnlig på demokratisk 
regeringsførelse og private virksomheder, 
på verdensplan; understreger derfor 
nødvendigheden af, at EU styrker sine 
alliancer med andre globale demokratiske 
aktører for at imødegå sådanne trusler 
globalt, herunder gennem reformerede, 
mere modstandsdygtige multilaterale 
institutioner;
___________________
5 Rådets afgørelse (FUSP) 2019/797 af 17. 
maj 2019 om restriktive foranstaltninger 
til bekæmpelse af cyberangreb, der truer 
Unionen eller dens medlemsstater. EUT L 
129I af 17.5.2019, s. 13.
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13. beklager manglen på fremskridt 
med hensyn til at forbedre 
beslutningsprocessen vedrørende FUSP-
anliggender, som har konsekvenser for 
effektiviteten, hurtigheden og 
troværdigheden af EU's optræden og 
beslutningstagning på den internationale 
scene; opfordrer medlemsstaterne til 
hurtigst muligt at indlede en debat om 
muligheden for at gå fra enstemmighed til 
afstemning med kvalificeret flertal, i det 
mindste på udvalgte FUSP-områder, 
såsom beslutninger om 
menneskerettighedsspørgsmål og 
sanktioner, som et konkret middel til at 
styrke EU's indflydelse på den globale 
scene;

13. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at modsætte sig enhver 
overgang fra enstemmighed til 
beslutningstagning med kvalificeret flertal 
på alle FUSP-områder, da dette 
uopretteligt og uigenkaldeligt vil 
undergrave medlemsstaternes 
suverænitet;

Or. en
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16. støtter en debat i hele EU med 
henblik på at overveje nye 
samarbejdsformer såsom et europæisk 
sikkerhedsråd, da det er på høje tid 
formelt at etablere effektive formater og 
institutioner for at forbedre 
sammenhængen i EU's udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og dennes indflydelse; 
mener, at denne idé bør drøftes inden for 
rammerne af konferencen om Europas 
fremtid, og gentager også sin opfordring 
til, at der oprettes et forsvarsministerråd; 

udgår

Or. en
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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 Sikkerhedsrådets 
nuværende sammensætning og funktion , 
navnlig dets permanente medlemmer, er 
den bedste garanti for stabilitet og balance 
i denne internationale organisation; 
modsætter sig tildelingen af et sæde i 
Sikkerhedsrådet til Den Europæiske 
Union;

Or. en
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Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. er af den opfattelse, at EU snarest 
bør udarbejde en bedre geopolitisk og 
overordnet strategi for sine kort-, mellem- 
og langsigtede forbindelser med Tyrkiet, 
navnlig i lyset af den fortsatte tilbagegang 
for demokratiet og den tiltagende aktivisme 
i Tyrkiets udenrigspolitik, som bidrager til 
eskalering af spændinger og har en 
destabiliserende virkning, der truer den 
regionale fred og stabilitet i det østlige 
Middelhavsområde, Mellemøsten og 
Sydkaukasus, og i lyset af dets rolle i 
konflikterne i Syrien, Irak, Libyen og 
Nagorno-Karabakh;

32. er af den opfattelse, at EU snarest 
og endegyldigt bør standse alle 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og 
uden forsinkelse bør standse alle 
finansieringsstrømme til Tyrkiet, da det 
ikke er et europæisk land, og da det 
gentagne gange har undergravet 
europæiske principper og værdier, navnlig 
i lyset af den fortsatte tilbagegang for 
demokratiet og den tiltagende aktivisme i 
Tyrkiets udenrigspolitik, som bidrager til 
eskalering af spændinger og har en 
destabiliserende virkning, der truer den 
regionale fred og stabilitet i det østlige 
Middelhavsområde, Mellemøsten og 
Sydkaukasus, og i lyset af dets rolle i 
konflikterne i Syrien, Irak, Libyen og 
Nagorno-Karabakh;
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Punkt 64

Forslag til beslutning Ændringsforslag

64. understreger behovet for at udvikle 
en sammenhængende klimapolitisk 
dimension af FUSP, da 
klimaændringerne i stigende grad spiller 
en rolle som en økonomisk, social og 
politisk destabilisator og 
risikomultiplikator;

udgår

Or. en


