
AM\1222181SV.docx PE662.815v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

13.1.2021 A9-0265/11

Ändringsförslag 11
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 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka sina 
försvarsutgifter och sikta mot ett mål på 
2 % av BNP.

utgår

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Ändringsförslag 12
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 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet efterfrågar ett 
skyndsamt antagande och inrättande av 
Europeiska försvarsfonden, som kommer 
att ta itu med och påskynda de gemensamt 
överenskomna prioriteringarna för 
försvarskapacitetsutveckling på flyg-, 
land-, havs- och it-områdena och på så 
sätt främja EU:s förmåga att fungera som 
en global aktör och en bidragare till och 
garant för internationell säkerhet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, 
rådet och kommissionen att tillhandahålla 
tillräcklig finansiering till Europeiska 
försvarsfonden och att fokusera på 
strukturprojekt med stort mervärde och på 
så sätt underlätta det industriella 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
konsolideringen av en stark europeisk 
försvarsteknisk och försvarsindustriell bas, 
vilket stärker den tekniska, industriella och 
strategiska kapaciteten i syfte att förstärka 
EU:s förmåga att självständigt producera 
och förfoga över militär kapacitet och att 
bevara Europas tekniska oberoende på lång 
sikt. Parlamentet uppmuntrar initiativ för 
försvarskapacitet för att underlätta 
medverkan av små och medelstora företag.

45. Europaparlamentet efterfrågar ett 
skyndsamt antagande och inrättande av det 
industriella samarbetet mellan 
medlemsstaterna och konsolideringen av 
en stark europeisk försvarsteknisk och 
försvarsindustriell bas, vilket stärker den 
tekniska, industriella och strategiska 
kapaciteten i syfte att förstärka EU:s 
förmåga att självständigt producera och 
förfoga över militär kapacitet och att 
bevara Europas tekniska oberoende på lång 
sikt. Parlamentet uppmuntrar initiativ för 
försvarskapacitet för att underlätta 
medverkan av små och medelstora företag.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Ändringsförslag 13
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 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet 
uppmärksammar försvarsforskningens 
mycket känsliga och strategiska karaktär 
och behovet av att reglera tillträdet för 
enheter som kontrolleras av tredje parter 
utanför EU till projekt som finansieras av 
Europeiska försvarsfonden för att uppnå 
förenlighet med EU:s ambitioner om 
strategiskt oberoende. Parlamentet 
understryker att tredjeländers deltagande i 
Europeiska försvarsfonden, i vissa 
lämpliga specifika undantagsfall när det 
ger tekniskt och operativt mervärde till 
vissa projekt, bör genomföras på grundval 
av faktisk ömsesidighet, bör inte 
undergräva försvarsfondens mål och måste 
underställas noggrann övervakning i 
fråga om efterlevnaden av de regler som 
föreskrivs i förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Europeiska 
försvarsfonden (COM(2018)0476), 
exempelvis underhåll av immateriell 
egendom inom EU.

46. Europaparlamentet 
uppmärksammar försvarsforskningens 
mycket känsliga och strategiska karaktär 
och behovet av att reglera tillträdet till 
projekt för enheter som kontrolleras av 
tredje parter utanför EU. Parlamentet 
understryker att tredjeländers deltagande – 
i vissa specifika och lämpliga 
undantagsfall när det ger påvisat tekniskt 
och operativt mervärde till vissa projekt – 
bör genomföras på grundval av faktisk 
ömsesidighet, bör inte undergräva målen 
och måste övervakas noggrant.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Ändringsförslag 14
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 62

Förslag till resolution Ändringsförslag

62. Europaparlamentet understryker 
vikten av militär rörlighet. Parlamentet 
anser att det är nödvändigt att gå vidare 
och underlätta fullständig militär rörlighet i 
hela Europa och efterlyser därför en 
förenkling och harmonisering av 
förfarandena så att medlemsstaterna kan 
agera snabbare, eftersom militär rörlighet 
gynnar hanteringen av civila kriser. 
Parlamentet framhåller enträget vikten av 
att ha en lämplig budget för projekt för 
militär rörlighet. Parlamentet välkomnar 
att projektet för militär rörlighet är en del 
av Pesco. Parlamentet insisterar på behovet 
av att inrätta europeiska mekanismer med 
syftet att underlätta gränsöverskridande 
användning av militärens logistiska 
kapacitet för att hantera sådana 
nödsituationer, i syfte att möjliggöra större 
samordning, samverkan, solidaritet och 
stöd. Parlamentet insisterar på att samma 
stöd och solidaritet vid pandemier och 
liknande kriser skulle kunna ges till bland 
annat partnerländerna i EU:s omedelbara 
grannskap. Parlamentet betonar behovet att 
öka EU:s kemiska, biologiska, radiologiska 
och nukleära (CBRN) beredskap och dess 
nödvändiga kapacitet. Parlamentet 
framhåller att övervakningen och skyddet 
av nödvändig och kritisk infrastruktur 
måste stärkas, särskilt i fråga om 
fiberoptiska internetkablar till havs.

62. Europaparlamentet understryker 
vikten av militär rörlighet. Parlamentet 
anser att det är nödvändigt att gå vidare 
och underlätta fullständig militär rörlighet i 
hela Europa och efterlyser därför en 
förenkling och harmonisering av 
förfarandena så att medlemsstaterna kan 
agera snabbare, eftersom militär rörlighet 
gynnar hanteringen av civila kriser. 
Parlamentet välkomnar att projektet för 
militär rörlighet är en del av Pesco. 
Parlamentet insisterar på behovet av att 
inrätta europeiska mekanismer med syftet 
att underlätta gränsöverskridande 
användning av militärens logistiska 
kapacitet för att hantera sådana 
nödsituationer, i syfte att möjliggöra större 
samordning, samverkan, solidaritet och 
stöd. Parlamentet insisterar på att samma 
stöd och solidaritet vid pandemier och 
liknande kriser skulle kunna ges till bland 
annat partnerländerna i EU:s omedelbara 
grannskap. Parlamentet betonar behovet att 
öka EU:s kemiska, biologiska, radiologiska 
och nukleära (CBRN) beredskap och dess 
nödvändiga kapacitet. Parlamentet 
framhåller att övervakningen och skyddet 
av nödvändig och kritisk infrastruktur 
måste stärkas, särskilt i fråga om 
fiberoptiska internetkablar till havs.
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13.1.2021 A9-0265/15

Ändringsförslag 15
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 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet anser att det 
är mycket viktigt att alla EU:s svaga 
punkter skyddas för att säkerställa ett 
effektivt gemensamt försvar av EU-
medborgarna. Parlamentet noterar med 
oro den tilltagande militariseringen på 
Krimhalvön och Ryska federationens 
försök att destabilisera området kring 
Svarta havet, en situation som ledde till 
att man vid Natotoppmötet i Wales 2014 
erkände sårbarheten i Atlantpaktens östra 
flank. Parlamentet uppmanar EU att 
erkänna de östeuropeiska 
medlemsstaternas utsatthet som ett sätt att 
stärka det europeiska försvaret och att 
tillsammans med Nato utarbeta en 
heltäckande strategi för att säkra och 
försvara den östra flanken.

utgår

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Ändringsförslag 16
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 72

Förslag till resolution Ändringsförslag

72. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
säkerhets- och försvarsinitiativ inom den 
fleråriga budgetramen. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen rådet att 
återställa en ambitiös budget för 
Europeiska försvarsfonden (för såväl 
forskning som icke-forskning), som är 
utformad för att stärka samarbetsåtgärder 
och gränsöverskridande samarbete i hela 
unionen, och för militär rörlighet för att 
hjälpa medlemsstaterna att agera 
snabbare och mer effektivt vid en 
eventuell framtida konflikt, bland annat 
genom att finansiera 
transportinfrastruktur med dubbla 
användningsområden och förenkla 
diplomatiska godkännanden och 
tullbestämmelser, på den nivå som 
ursprungligen föreslogs av kommissionen 
och som antogs av parlamentet vid första 
behandlingen. Parlamentet uppmanar EU 
att bygga sitt eget robotförsvarssystem 
samt ett integrerat och mångskiktat 
strategiskt luftvärnssystem, som även är 
utformat för att avvärja hypersoniska 
missiler. Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och 
konsekvent har krävt att unionen ska 
stärka sin roll när det gäller att skapa 
hållbar stabilitet och säkerhet, och 

utgår
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framhåller att detta kan uppnås endast 
med nödvändiga ekonomiska medel och 
en ambitiös flerårig budgetram på 
området yttre åtgärder och försvar. 
Parlamentet uppmanar rådet att anta 
Europaparlamentets ståndpunkt om 
artikel 5 i den framtida förordningen om 
Europeiska försvarsfonden. Parlamentet 
betonar att Europeiska försvarsfonden 
måste slutföras utan dröjsmål. 
Parlamentet understryker vikten av att stå 
fast vid parlamentets ståndpunkt om 
beloppet för Europeiska försvarsfonden.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Ändringsförslag 17
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 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet varnar för 
faran med brist på ambition när det gäller 
att finansiera europeiska försvarsinitiativ 
i den fleråriga budgetramen, i 
kombination med betydande och icke 
samordnade nedskärningar i de 
nationella försvarsbudgetarna till följd av 
covid-19-krisen. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste avsätta de 
ekonomiska resurser som krävs på 
nationell nivå för att ge unionen möjlighet 
att verka som en global aktör för fred. 
Parlamentet delar i detta avseende 
Europeiska revisionsrättens bedömning att 
EU:s medlemsstater har ”långt ifrån den 
militära förmåga som skulle behövas för att 
leva upp till EU:s militära ambitionsnivå”.

73. Europaparlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste avsätta de 
ekonomiska resurser som krävs på 
nationell nivå för att ge unionen möjlighet 
att verka som en global aktör för fred. 
Parlamentet delar i detta avseende 
Europeiska revisionsrättens bedömning att 
EU:s medlemsstater har ”långt ifrån den 
militära förmåga som skulle behövas för att 
leva upp till EU:s militära ambitionsnivå”.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Ändringsförslag 18
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 87

Förslag till resolution Ändringsförslag

87. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/unionens höga representant att 
lägga fram förslag om att stärka befintlig 
expertis om icke-spridning och 
vapenkontroll i EU och se till att EU spelar 
en kraftfull och konstruktiv roll i arbetet 
för att utveckla och stärka de globala 
regelbaserade insatserna för icke-spridning 
och strukturerna för vapenkontroll och 
nedrustning. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende utnämningen av ett nytt särskilt 
sändebud för nedrustning och icke-
spridning. Parlamentet inser det 
omedelbara behovet av nya internationella 
avtal inom området för vapenkontroll. 
Parlamentet konstaterar när det gäller 
kärnvapenavskräckning att utvecklingen 
av hypersoniska missiler kan undergräva 
principerna om ömsesidiga löften om 
förstörelse och efterlyser därför ett att EU 
tar initiativ till ett världsomspännande 
vapenkontrollavtal om användningen, 
omfattningen, hastigheten, doktrinen, 
inspektioner beträffande kärnvapenlaster 
samt kustnära placering av hypersoniska 
vapensystem.

87. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/unionens höga representant att 
lägga fram förslag om att stärka befintlig 
expertis om icke-spridning och 
vapenkontroll i EU och se till att EU spelar 
en kraftfull och konstruktiv roll i arbetet 
för att utveckla och stärka de globala 
regelbaserade insatserna för icke-spridning 
och strukturerna för vapenkontroll och 
nedrustning. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende utnämningen av ett nytt särskilt 
sändebud för nedrustning och icke-
spridning. Parlamentet inser det 
omedelbara behovet av nya internationella 
avtal inom området för vapenkontroll. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att ta efter Österrike, Malta, Irland och 83 
andra länder och underteckna fördraget 
om kärnvapenförbud.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Ändringsförslag 19
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 89

Förslag till resolution Ändringsförslag

89. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om dess gemensamma 
ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 
december 2008 om fastställande av 
gemensamma regler för kontrollen av 
export av militär teknik och 
krigsmateriel12; Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att det i takt med 
att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet finns ett behov av större 
konvergens, öppenhet och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik samt 
en starkare offentlig tillsyn. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att överbrygga 
sina olika tolkningar av den gemensamma 
ståndpunkten och att fullt ut agera i 
överensstämmelse med dess åtta kriterier 
och särskilt att strikt genomföra kriterium 
fyra om regional stabilitet och stoppa all 
export av militär utrustning som skulle 
kunna användas mot andra EU-
medlemsstater. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

__________

89. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om dess gemensamma 
ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 
december 2008 om fastställande av 
gemensamma regler för kontrollen av 
export av militär teknik och 
krigsmateriel12; Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att det i takt med 
att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet finns ett behov av större 
konvergens, öppenhet och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik samt 
en starkare offentlig tillsyn och inrättande 
av en verkställbar mekanism på EU-nivå. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
överbrygga sina olika tolkningar av den 
gemensamma ståndpunkten och att fullt ut 
agera i överensstämmelse med dess åtta 
kriterier och särskilt att strikt genomföra 
kriterium fyra om regional stabilitet och 
stoppa all export av militär utrustning som 
skulle kunna användas mot andra EU-
medlemsstater. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

___________
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