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14.10.2020 A9-0165/11

Ändringsförslag 11
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl Hb (nytt)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

Hb. Kommissionen inrättade 2015 
högnivågruppen om försvarsforskning 
som ett rådgivande organ för att fastställa 
agendan för ett EU-program för militär 
forskning. Gruppen var starkt dominerad 
av vapenindustrin och omfattade de 
verkställande direktörerna för 
vapenföretag såsom MBDA, Indra, 
Saab Airbus, BAE Systems, Leonardo 
S.p.A (tidigare Finmeccanica) och 
ordföranden för ASD, den europeiska 
vapenindustrins lobbygrupp. 
Kommissionens generaldirektorat för inre 
marknaden, industri, entreprenörskap 
samt små och medelstora företag höll 
mellan 2013 och 2016 trettiosju möten 
med vapenindustrin för att diskutera den 
förberedande åtgärden för 
försvarsrelaterad forskning. 
Kommissionen föreslår att man ska 
mobilisera tiotals miljarder från EU:s 
budget och medlemsstaternas bidrag 
genom Europeiska försvarsfonden till 
forskning och utveckling av vapen och 
militär utrustning.

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/12

Ändringsförslag 12
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl I

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

I. Enligt rådets beslut 2017/2315 om 
inrättande av Pesco, kommer 
medlemsstaternas förstärkta 
försvarsförmåga även att gynna Nato, 
enligt principen om en enda uppsättning 
styrkor, under förutsättning att 
dubbelarbete undviks och interoperabilitet 
prioriteras, samtidigt som detta stärker 
den europeiska pelaren inom alliansen 
och svarar på de upprepade önskemålen 
om en bättre transatlantisk fördelning av 
bördorna. Nato förblir grundbulten i 
många medlemsstaters 
säkerhetsarkitektur.

I. Alla EU-medlemsstater är inte 
medlemmar i Nato.

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/13

Ändringsförslag 13
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl J

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

J. Det permanenta strukturerade 
samarbetet skapar en bindande ram mellan 
de deltagande medlemsstaterna, som åtagit 
sig att gemensamt investera, planera, 
utveckla och driva försvarskapacitet inom 
unionens ramar på ett varaktigt och 
strukturerat sätt genom att förbinda sig 
till 20 obligatoriska åtaganden på fem 
områden som fastställs i EU-fördraget. 
Dessa åtaganden bör utgöra ett steg från 
ett vanligt försvarssamarbete i riktning 
mot fullständig interoperabilitet och 
förbättring av medlemsstaternas 
försvarsstyrkor. De bindande åtagandena 
utvärderas årligen i de nationella 
genomförandeplanerna av Pesco-
sekretariatet, som kan konsulteras av de 
deltagande medlemsstaterna. Trots dessa 
bindande åtaganden finns det ingen 
effektiv efterlevnadsmekanism för det 
permanenta strukturerade samarbetet. 
Pesco-projekten bör genomföras på ett 
sätt som återspeglar de deltagande 
medlemsstaternas industriella kapacitet, 
oro för dubbelarbete eller 
budgetrestriktioner. 
Efterlevnadsmekanismen för det 
permanenta strukturerade samarbetet bör 
förbättras.

J. Det permanenta strukturerade 
samarbetet skapar en bindande ram mellan 
de deltagande medlemsstaterna, som åtagit 
sig att gemensamt investera, planera, 
utveckla och driva försvarskapacitet inom 
unionens ramar på ett varaktigt och 
strukturerat sätt genom att förbinda sig 
till 20 obligatoriska åtaganden på fem 
områden som fastställs i EU-fördraget. 
Åtagandena inom ramen för det 
permanenta strukturerade samarbetet 
kommer att militarisera EU ytterligare. I 
många av de deltagande medlemsstaterna 
finns en begränsad entusiasm för det 
permanenta strukturerade samarbetet, 
vilket exemplifieras av de hittills bristande 
framstegen med att integrera Pesco i 
nationella försvarsplaneringsprocesser.

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/14

Ändringsförslag 14
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl Ja (nytt)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

Ja. Det permanenta strukturerade 
samarbetet är bara det mest påtagliga 
exemplet på en bredare strategi för att 
normalisera militarism i EU. Om 
militarismen normaliseras överförs den 
till andra områden såsom migration eller 
utveckling. Det här håller redan på att 
hända, i synnerhet vid Europas gränser.

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/15

Ändringsförslag 15
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl Jb (nytt)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

Jb. Militarism minskar de resurser 
som finns tillgängliga för andra offentliga 
investeringar såsom hälsa och social 
trygghet, utgör ett hinder för förmågan att 
undersöka eller hantera strukturella 
orsaker till osäkra situationer och risker, 
och skapar på så sätt ny otrygghet och 
fördjupar den som redan finns.

Or. en



AM\1215791SV.docx PE658.390v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

14.10.2020 A9-0165/16

Ändringsförslag 16
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl Jc (nytt)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

Jc. Enligt Europeiska revisionsrättens 
översikt nr 09/2019 om europeiskt försvar 
är nyckelkonceptet inom Pesco, så kallad 
strategisk autonomi, alltför vagt och brett, 
saknar en tydlig militär definition och 
används i olika sammanhang och 
betydelser på ett sätt som inte är till någon 
hjälp. I samma översikt poängteras även 
att det finns tydliga strategiska skillnader 
mellan EU:s medlemsstater när det gäller 
försvar, att de inte har någon gemensam 
uppfattning om var hoten finns och inte 
heller någon gemensam vision om EU:s 
roll, samt att de har olika regler för 
insatser och en mängd olika åsikter om 
användningen av militära medel.

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/17

Ändringsförslag 17
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl P

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

P. Vissa Pesco-projekt är inriktade på 
operativa insatser i fält, såsom Eufor-
centrum för krishanteringsinsatser (Eufor 
Croc), militär rörlighet och nätverk av 
logistiknav, medan andra är mer 
fokuserade på utveckling av militär 
kapacitet, såsom enheter för snabba 
cyberinsatser och ömsesidigt bistånd på it-
säkerhetsområdet. Båda dessa 
inriktningar behövs för att på ett 
avgörande sätt bidra till utvecklingen av 
en gemensam integrerad säkerhets- och 
försvarsstrategi för EU.

P. Vissa Pesco-projekt, såsom Eufor-
centrum för krishanteringsinsatser (Eufor 
Croc), drivs av ett väldigt litet antal 
medlemsstater. Många medlemsstater 
hyser starka tvivel kring huruvida själva 
Pesco-projektet och målet att skapa en 
europeisk armé är något önskvärt.

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/18

Ändringsförslag 18
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl R

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

R. Viktiga europeiska försvarsprojekt 
som det framtida luftstridssystemet och 
huvudsystemet för markstrider ligger för 
närvarande utanför det permanenta 
strukturerade samarbetet.

R. Viktiga europeiska försvarsprojekt 
som det framtida luftstridssystemet och 
huvudsystemet för markstrider ligger för 
närvarande utanför det permanenta 
strukturerade samarbetet. Att ge ökade 
resurser och finansiering till utvecklingen 
av sådana vapensystem, som kommer att 
orsaka mer lidande och död runtom i 
världen, är något som måste fördömas.

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/19

Ändringsförslag 19
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl Z

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

Z. För närvarande är Pesco-projekten 
beroende av de 25 deltagande 
medlemsstaternas finansiella bidrag. Till 
följd av covid-19-pandemin väntas de 
nationella försvarsbudgetarna minska. 
Paradoxalt nog skulle flera av de 
nuvarande 47 Pesco-projekten, om de 
finansieras i enlighet med vad som 
bestämts, kunna stärka medlemsstaternas 
beredskap om ytterligare en allvarlig 
folkhälsokris skulle inträffa, till exempel 
följande: militär rörlighet, det europeiska 
sjukvårdskommandot och många andra 
projekt på områden som rör logistik och 
transport, hälso- och sjukvård, 
katastrofhjälp, beredskap mot kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära 
vapen (CBRN) och bekämpning av 
skadlig it-verksamhet och fientliga 
desinformationskampanjer. Att skära ned 
finansieringen av den strategiska förmåga 
som EU och dess medlemsstater för 
närvarande saknar skulle också försvaga 
deras förmåga att agera gemensamt mot 
framtida pandemier, CBRN-hot och andra 
oförutsägbara risker med stor 
internationell påverkan.

Z. För närvarande är Pesco-projekten 
beroende av de 25 deltagande 
medlemsstaternas finansiella bidrag. Till 
följd av covid-19-pandemin väntas de 
nationella försvarsbudgetarna med rätta 
minska eftersom de offentliga medlen 
används där de behövs. En gemensam och 
samordnad strategi för en andra våg eller 
framtida pandemier uppnås inte bäst 
genom försvarsstrategi, försvarsprojekt 
eller försvarsfinansiering.

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/20

Ändringsförslag 20
Clare Daly, Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Rekommendation till rådet och kommissionens vice ordförande/den höga representanten 
avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
(2020/2080(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl AJ

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

AJ. Fonden för ett sammanlänkat 
Europa bör fokusera på projekt som rör 
militär rörlighet och interoperabilitet, som 
är avgörande när det gäller oväntade 
konflikter och kriser. Det permanenta 
strukturerade samarbetet bör bidra till att 
skapa ett effektivt Schengenområde för 
militär rörlighet med målet att minska 
förfarandena vid gränserna och minimera 
infrastrukturbördorna. Rail Baltica-
projektet, som är avgörande för de 
baltiska ländernas integration i det 
europeiska järnvägsnätet, bör i detta 
avseende välkomnas, och dess fulla 
effektivitet bör säkerställas.

AJ. Fonden för ett sammanlänkat 
Europa bör fokusera på projekt som rör 
civil rörlighet.

Or. en


