
AM\1222166SV.docx PE662.815v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

13.1.2021 A9-0265/1

Ändringsförslag 1
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar 
Europeiska unionens mål att utveckla en 
europeisk strategisk autonomi, vilket är en 
ambition som bygger på unionens förmåga 
att självständigt bedöma en krissituation 
och fatta självständiga beslut, och på dess 
förmåga att agera självständigt, när 
omständigheterna så kräver, för att försvara 
sina intressen och värden, med full respekt 
för allianserna och dess strategiska partner, 
samtidigt som principen om 
komplementaritet med Nato respekteras.

4. Europaparlamentet noterar 
Europeiska unionens mål att bli en effektiv 
och pålitlig säkerhetsgarant, vilket är en 
ambition som även bygger på unionens 
förmåga att självständigt bedöma en 
krissituation och fatta självständiga beslut, 
och på dess förmåga att agera självständigt, 
när omständigheterna så kräver, för att 
försvara universella och europeiska 
intressen, principer och värden, med full 
respekt för allianserna och dess strategiska 
partner, samtidigt som principen om 
komplementaritet med Nato respekteras.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Ändringsförslag 2
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
rådet att ge en gemensam formell 
definition av strategiskt oberoende och att 
fastställa målsättningar, medel och resurser 
för dess genomförande mycket tydligt. 
Parlamentet anser att förmågan att agera 
självständigt är ett viktigt sätt för EU att 
stärka sina multilaterala åtgärder, göra 
unionen mindre sårbar för externa hot och 
vara en mer tillförlitlig partner i en 
multilateral regelbaserad ordning.

5. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
rådet att öka EU:s kapacitet som 
säkerhetsgarant och att fastställa 
målsättningar, medel och resurser för 
genomförandet av detta mycket tydligt, 
särskilt inom ramen för den strategiska 
kompassen. Parlamentet anser att 
förmågan att agera självständigt är ett 
viktigt sätt för EU att stärka sina 
multilaterala åtgärder, göra unionen mindre 
sårbar för externa hot och vara en mer 
tillförlitlig partner i en multilateral 
regelbaserad ordning.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/3

Ändringsförslag 3
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att covid-
19-pandemin har visat EU:s sårbarhet och 
dess beroende av tredjeländer. Parlamentet 
understryker därför det allt större behovet 
av att intensifiera EU:s insatser för 
strategiskt oberoende i detta 
sammanhang.

6. Europaparlamentet anser att covid-
19-pandemin har visat EU:s sårbarhet och 
dess beroende av tredjeländer. Parlamentet 
understryker därför det allt större behovet 
av att intensifiera EU:s insatser för att 
skapa en effektiv och pålitlig Gusp och 
GSFP.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/4

Ändringsförslag 4
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmuntrar de 
insatser som gjorts när det gäller den 
regionaliseringsprocess som inletts genom 
den regionala rådgivnings- och 
samordningsenheten och rådets beslut av 
den 12 februari 2019 att inleda processens 
andra fas, och således förstärka EU:s 
regionala strategi i Sahel, särskilt inom 
EUTM Mali genom att utvidga dess 
omfattning till G5 Sahel-länderna, i syfte 
att göra EU:s insatser mer effektiva och 
operativa över G5 Sahel-ländernas gränser 
och stödja gränsöverskridande samarbete, 
och därmed göra det arbete som utförs 
inom ramen för Eucap Sahel Mali, Eucap 
Sahel Niger och EUTM Mali mer effektivt. 
Parlamentet begär att uppdraget ska 
döpas om till EUTM Sahel. Parlamentet 
konstaterar att stringens och 
säkerhetssamarbete med afrikanska länder 
är avgörande för att uppnå stabilitet och 
långsiktig utveckling på kontinenten. 
Parlamentet anser att en regionalisering av 
GSFP:s strategi i Sahel är relevant men 
kräver en tydligare organisation mellan de 
befintliga civila och militära GSFP-
uppdragen, lokala aktörer och andra 
internationella organisationer (dvs. FN:s 
integrerade multidimensionella 
stabiliseringsinsats i Mali och insatsen 
Barkhane ledd av den franska militären) 
för att säkerställa operativ synergi och 

26. Europaparlamentet noterar de 
insatser som gjorts när det gäller den 
regionaliseringsprocess som inletts genom 
den regionala rådgivnings- och 
samordningsenheten och rådets beslut av 
den 12 februari 2019 att inleda processens 
andra fas, och således förstärka EU:s 
regionala strategi i Sahel, särskilt inom 
EUTM Mali genom att utvidga dess 
omfattning till G5 Sahel-länderna, i syfte 
att göra EU:s insatser mer effektiva och 
operativa över G5 Sahel-ländernas gränser 
och stödja gränsöverskridande samarbete, 
och därmed göra det arbete som utförs 
inom ramen för Eucap Sahel Mali, Eucap 
Sahel Niger och EUTM Mali mer effektivt. 
Parlamentet konstaterar att stringens, 
normer i fråga om demokrati och 
mänskliga rättigheter och 
säkerhetssamarbete med afrikanska länder 
är avgörande för att uppnå stabilitet och 
långsiktig utveckling på kontinenten. 
Parlamentet anser att en regionalisering av 
GSFP:s strategi i Sahel är relevant men 
kräver en tydligare organisation mellan de 
befintliga civila och militära GSFP-
uppdragen, lokala aktörer och andra 
internationella organisationer (dvs. FN:s 
integrerade multidimensionella 
stabiliseringsinsats i Mali och insatsen 
Barkhane ledd av den franska militären) 
för att säkerställa operativ synergi och 
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samordnade insatser på unionsnivå. samordnade insatser på unionsnivå. 
Parlamentet beklagar djupt de många 
krigsförbrytelser och mycket allvarliga 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som begåtts av G5 Sahels 
väpnade styrkor, särskilt den maliska 
armén, såsom Minusma har rapporterat 
under flera år. Parlamentet uppmanar 
med kraft EU, dess medlemsstater och 
vice ordföranden/den höga 
representanten att avbryta 
säkerhetsbiståndet till aktörer som 
anklagas för sådana grova brott till dess 
att effektiva förebyggande åtgärder har 
vidtagits och trovärdiga åtgärder finns 
planerade för att få ett slut på 
strafflösheten genom att ställa de 
ansvariga inför rätta. Parlamentet 
understryker behovet av att utforma och 
genomföra strikta normer för mänskliga 
rättigheter och humanitär rätt som 
förhindrar sådana allvarliga och 
systematiska fel.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/5

Ändringsförslag 5
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet är djupt oroat 
över försämringen av säkerheten och den 
humanitära situationen i Sahelregionen, där 
terrorism ökar pressen på G5 Sahel-
länderna och deras grannskap, vilket 
förvärrar de lokala, politiska, etniska och 
religiösa spänningarna. Parlamentet 
betonar vikten av stödet från EU:s 
uppdrag och insatser i Sahel i det här 
avseendet. Parlamentet påminner om den 
avgörande betydelsen av att behålla den 
långsiktiga investering som det 
internationella samfundet har gjort för att 
arbeta för säkerhet och stabilitet i Mali och 
Sahel. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
snabbt genomföra beslutet att starta om 
verksamheten i EU:s uppdrag och insatser i 
Mali i enlighet med beslutet i 
Västafrikanska staters ekonomiska 
gemenskap (Ecowas) att lyfta 
sanktionerna mot Mali.

28. Europaparlamentet är djupt oroat 
över försämringen av säkerheten och den 
humanitära situationen i Sahelregionen, där 
bristen på god samhällsstyrning och 
demokratisk kontroll över de väpnade 
styrkorna, samt strafflöshet, korruption 
och terrorism ökar pressen på 
befolkningen i G5 Sahel-länderna och 
deras grannskap, vilket förvärrar de lokala, 
politiska, etniska och religiösa 
spänningarna. Parlamentet påminner om 
den avgörande betydelsen av att behålla 
den långsiktiga investering som det 
internationella samfundet har gjort för att 
arbeta för säkerhet och stabilitet i ett 
demokratiskt Mali och Sahel. Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att snabbt genomföra en ny 
strategi för säkerhetssektorn som sätter 
lokalbefolkningens behov i centrum och 
att avbryta verksamheten i EU:s uppdrag 
och insatser i Mali till dess att en 
demokratiskt vald regering har inrättats. 
Parlamentet konstaterar att EUTM Mali 
har existerat i nästan åtta år och inte har 
kunnat förhindra eller avskräcka en 
militärkupp från sin militära partners 
sida. Parlamentet uppmanar med kraft 
vice ordföranden/den höga 
representanten och medlemsstaterna att 
kritiskt utvärdera konceptet bakom 
insatsen samt dess genomförande och 
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framtid .

Or. en



AM\1222166SV.docx PE662.815v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

13.1.2021 A9-0265/6

Ändringsförslag 6
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar 
inledandet av insatsen Eunavfor MED 
Irini, som syftar till att bidra till hållbar 
fred, säkerhet och stabilitet genom att 
stödja genomförandet av vapenembargot 
mot Libyen i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 2526 (2020), 
utbilda den libyska kustbevakningen och 
störa människosmugglare. Parlamentet 
uppmanar särskilt med eftertryck 
medlemsstaterna att snarast avsätta de 
underrättelse-, övervaknings-, 
rekognoscerings-, polisresurser och marina 
resurser som krävs för att stärka Irini-
insatsens hittills begränsade kapacitet och 
uppmuntrar ett starkare samarbete med 
Natos pågående havsinsats Sea Guardian 
samt samarbete med regionala partner. 
Parlamentet påminner om internationella 
skyldigheter när det gäller sök- och 
räddningsinsatser till sjöss. Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att fullt ut utnyttja EU:s 
resurser på detta område, särskilt EU:s 
satellitcentrum och EU:s underrättelse- och 
lägescentral. Parlamentet välkomnar de 
pågående framstegen mot en stabilisering 
av situationen i Libyen och uppmanar EU 
att spela en aktiv roll i medlingsprocessen 
för att bidra till att skapa den nödvändiga 
grunden för ett fredligt, stabilt och 
demokratiskt Libyen.

31. Europaparlamentet noterar 
inledandet av insatsen Eunavfor MED 
Irini, som syftar till att bidra till hållbar 
fred, säkerhet och stabilitet genom att 
stödja genomförandet av vapenembargot 
mot Libyen i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 2526 (2020), 
utbilda den libyska kustbevakningen och 
störa människosmugglare. Parlamentet 
uppmanar särskilt med eftertryck 
medlemsstaterna att snarast avsätta de 
underrättelse-, övervaknings-, 
rekognoscerings-, polisresurser och marina 
resurser som krävs för att stärka Irini-
insatsens hittills begränsade kapacitet och 
uppmuntrar ett starkare samarbete med 
Natos pågående havsinsats Sea Guardian 
samt samarbete med regionala partner. 
Parlamentet påminner om internationella 
skyldigheter när det gäller sök- och 
räddningsinsatser till sjöss. Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att fullt ut utnyttja EU:s 
resurser på detta område, särskilt EU:s 
satellitcentrum och EU:s underrättelse- och 
lägescentral. Parlamentet välkomnar de 
pågående framstegen mot en stabilisering 
av situationen i Libyen och uppmanar EU 
att spela en aktiv roll i medlingsprocessen 
för att bidra till att skapa den nödvändiga 
grunden för ett fredligt, stabilt och 
demokratiskt Libyen. Parlamentet 
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motsätter sig alla eventuella planer på att 
skapa obalans i insatsområdet till havs, 
inbegripet genom att begränsa insatserna 
till den östra delen av Libyen och/eller till 
100 kilometer utanför Libyens kust i ett 
försök att hålla sig undan 
migrationsvägarna. Parlamentet 
påminner om att det i slutrapporten från 
FN:s expertpanel om Libyen anges att 
olagliga vapenöverföringar inte är 
begränsade till en specifik del av landet 
eller till sjötransport. Parlamentet 
konstaterar att många olagliga 
oljeexportvägar avgår från Libyens västra 
kust. Parlamentet begär en utvidgning av 
insatsområdet till havs till att omfatta hela 
Libyens kustlinje och ett varaktigt 
flyguppdrag för att genomdriva embargot 
på ett ändamålsenligt sätt.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Ändringsförslag 7
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 31a. Europaparlamentet anser att den 
nya EU-strategin för reformering av 
säkerhetssektorn, säkerhetsassistans och 
militär kapacitetsuppbyggnad bör ha som 
huvudsaklig målsättning att genomföra 
en strategi för människors säkerhet och 
ge ett direkt svar på hela 
lokalbefolkningens legitima oro för sin 
säkerhet. Parlamentet beklagar incidenter 
där EU:s GSFP-uppdrag som har arbetat 
med utbildning och/eller reformering av 
säkerhetssektorn har misslyckats med att 
reagera på ett tillfredsställande sätt på 
säkerhetsstyrkornas omfattande 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna där de är verksamma, bland 
annat nyligen i Irak, där säkerhetsstyrkor 
och miliser var ansvariga för brutala 
åtgärder som orsakade hundratals civila 
dödsfall efter massprotester som inleddes i 
oktober 2019.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Ändringsförslag 8
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet välkomnar 
rådets beslut av den 20 juni 2020 att 
förlänga mandaten för tre av sina civila 
GSFP-uppdrag: Europeiska unionens 
integrerade gränsförvaltningsuppdrag i 
Libyen (EU BAM Libyen), Europeiska 
unionens gränsövervakningsuppdrag för 
gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM 
Rafah) och Europeiska unionens 
polisuppdrag för de palestinska 
territorierna (Eupol Copps).

32. Europaparlamentet noterar rådets 
beslut av den 20 juni 2020 att förlänga 
mandaten för tre av sina civila GSFP-
uppdrag: Europeiska unionens integrerade 
gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU 
BAM Libyen), Europeiska unionens 
gränsövervakningsuppdrag för 
gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM 
Rafah) och Europeiska unionens 
polisuppdrag för de palestinska 
territorierna (Eupol Copps).

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/9

Ändringsförslag 9
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet efterlyser 
ytterligare utveckling och förstärkning av 
EU:s civil-militära beslutsprocesser och 
lednings- och kontrollstrukturer.

33. Europaparlamentet efterlyser 
ytterligare utveckling och förstärkning av 
EU:s civil-militära beslutsprocesser och 
lednings- och kontrollstrukturer, samtidigt 
som man garanterar separata militära 
respektive civila befälsordningar.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/10

Ändringsförslag 10
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
kapacitetsutvecklingsinitiativ, såsom den 
samordnade årliga försvarsöversikten, det 
permanenta strukturerade samarbetet 
(Pesco) och den framtida Europeiska 
försvarsfonden, samt dess 
föregångsprogram – unionens 
förberedande åtgärd för försvarsrelaterad 
forskning och det europeiska 
försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet – eftersom de kan 
bidra till större enhetlighet, samordning 
och interoperabilitet vid genomförandet av 
GSFP och bana väg för uppfyllandet av 
Petersberguppdragen och befästa 
solidariteten, sammanhållningen, 
resiliensen och det strategiska oberoendet 
inom unionen.

41. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
kapacitetsutvecklingsinitiativ, såsom den 
samordnade årliga försvarsöversikten och 
det permanenta strukturerade samarbetet 
(Pesco), eftersom de kan bidra till större 
enhetlighet, samordning och 
interoperabilitet vid genomförandet av 
GSFP och bana väg för uppfyllandet av 
Petersberguppdragen och befästa 
solidariteten, sammanhållningen och 
resiliensen inom unionen, samt dess 
målsättning att öka sin kapacitet som 
säkerhetsgarant.

Or. en


