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Ändringsförslag 11
Özlem Demirel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
(2020/2002(INI))

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet påpekar att 
utvecklingen av lämplig utrustning är ett 
viktigt verktyg för att förstärka den 
europeiska försvarsindustrins tekniska 
och industriella bas. Parlamentet noterar 
att EU-initiativ såsom den förberedande 
åtgärden för försvarsrelaterad forskning, 
det europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet och Europeiska 
försvarsfonden, liksom det permanenta 
strukturerade samarbetet (Pesco), den 
samordnade årliga försvarsöversikten och 
den europeiska fredsfaciliteten, 
lagstiftning såsom direktiven från 2009 
om överföringar inom gemenskapen och 
försvarsupphandlingar samt inrättandet 
av administrativ kapacitet såsom 
kommissionens generaldirektorat för 
försvarsindustri och rymdfrågor 
(GD DEFIS) bidrar till att stärka det 
europeiska samarbetet kring 
vapentillverkning och 
kapacitetsutveckling på EU-nivå. 
Parlamentet anser att förstärkningen av 
den europeiska försvarstekniska och 
försvarsindustriella basen bör åtföljas av 
ett tätare samarbete och en ökad 
konvergens inom området kontroll av 
export av militär teknik och krigsmateriel, 
i syfte att öka ändamålsenligheten hos 
Gusp och GSFP i synnerhet.

utgår

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/12

Ändringsförslag 12
Özlem Demirel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
(2020/2002(INI))

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 36a. Europaparlamentet avslår 
tilldelningen av EU-medel till europeisk 
vapentillverkning av politiska, etiska och 
rättsliga skäl (artikel 41.2 i EU-fördraget). 
Parlamentet konstaterar att EU:s mål att 
öka den europeiska försvarsindustrins 
konkurrenskraft har en negativ inverkan 
på avsikten att bedriva en restriktiv 
vapenexportspolitik. Dessutom är 
parlamentet oroat över att de storskaliga 
projekt som planeras, såsom det framtida 
luftstridssystemet och huvudsystemet för 
markstrider, endast kan genomföras om 
man tillåter stora exportvolymer. 
Parlamentet hyser farhågor för att detta 
skulle kunna leda till en ytterligare 
urholkning av de åtta kriterierna och till 
ett avtal om nationell exportpraxis som 
grundar sig på de lägsta standarderna i 
EU.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Manuel Bompard, Emmanuel Maurel
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0137/2020
Hannah Neumann
Vapenexport: Genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
(2020/2002(INI))

Förslag till resolution
Punkt 41a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

41a. Europaparlamentet föreslår att 
rådet lägger till ett nionde kriterium i sin 
gemensamma ståndpunkt, som utöver 
kontroll av vapenexport även omfattar 
överföring av militär personal, 
säkerhetspersonal och polispersonal som 
bistår med tjänster, sakkunskap och 
utbildning som rör vapenexport, 
säkerhetsteknik samt privata militära 
tjänster och säkerhetstjänster.

Or. en


