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13.1.2021 A9-0265/20

Ändringsförslag 20
Özlem Demirel
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att 
instabilitet i Europas södra grannskap, i 
synnerhet i Sahelregionen, i Västafrika och 
på Afrikas horn i slutändan kommer att ha 
negativa spridningseffekter på främst 
EU:s södra grannskap och därför utgör 
en direkt utmaning för vår europeiska 
förvaltning av de yttre gränserna.

11. Europaparlamentet påpekar att 
instabilitet i Europas södra grannskap, i 
synnerhet i Sahelregionen, i Västafrika och 
på Afrikas horn, huvudsakligen har sitt 
ursprung i EU:s tidigare utrikespolitik, 
som baserades på ett nykolonialt 
tillvägagångssätt och missbrukade 
Sahelregionen och dess länder som 
dörrvakt, enbart till förmån för EU:s 
säkerhetsintressen och som 
råvaruleverantör. Parlamentet begär en 
drastisk förändring av EU:s 
grannskapspolitik i riktning mot ett 
jämlikt partnerskap och en icke-
interventionistisk ansats.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Ändringsförslag 21
Özlem Demirel
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet efterfrågar ett 
skyndsamt antagande och genomförande 
av den europeiska fredsbevarande 
resursen, i syfte att öka effektiviteten i 
EU:s uppdrag, stödja dess partner och 
bidra till fredsinsatserna. Parlamentet 
understryker att detta instrument skulle 
finansiera en del av kostnaderna för EU:s 
försvarsverksamhet, inbegripet de 
gemensamma kostnaderna för militära 
GSFP-insatser och kostnaderna för militär 
kapacitetsuppbyggnad för partner i länder 
där EU ingriper, och att det därför bör 
tilldelas en budget som är tillräckligt stor 
för att effektivt hantera de aktuella 
utmaningarna när det gäller utbildning, 
insatser, uppdrag, projekt och militär 
utrustning, inbegripet vapen, ammunition 
och transporter, i full överensstämmelse 
med de åtta kriterierna i den 
gemensamma ståndpunkten, 
internationell människorättslagstiftning 
och humanitär rätt samt effektiva 
bestämmelser om transparens, i enlighet 
med parlamentets rekommendation av 
den 28 mars 2019 om inrättande av en 
europeisk fredsfacilitet. Parlamentet 
påminner om behovet av att genomföra 
omfattande förhandsriskbedömningar och 
noga övervaka mottagarländernas 
användning, särskilt i regioner med ett 
synnerligen instabilt politiskt landskap 

39. Europaparlamentet avvisar 
antagandet och genomförandet av den 
europeiska fredsfaciliteten. Parlamentet 
understryker att detta instrument skulle 
finansiera en del av kostnaderna för EU:s 
försvarsverksamhet, inbegripet utrustning 
och vapen, de gemensamma kostnaderna 
för militära GSFP-insatser och kostnaderna 
för militär kapacitetsuppbyggnad för 
partner i länder där EU ingriper. 
Parlamentet påminner om att den 
föreslagna faciliteten kommer att leda till 
en ökning av människorättskränkningar, 
våld och spridning av vapen snarare än 
till fredliga och politiska lösningar. 
Parlamentet betonar att det 
tillvägagångssätt som används inom 
faciliteten inte tar itu med de 
bakomliggande orsakerna till konflikter, 
utan kommer att skada civilbefolkningen 
och underblåsa kränkningar av 
internationell humanitär rätt.
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och mycket lättgenomträngliga nationella 
gränser, och av att införa nödvändiga 
skyddsåtgärder på EU-nivå för att 
förhindra terroristgruppers och andra 
fientliga aktörers förvärv av dessa vapen.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/22

Ändringsförslag 22
Özlem Demirel
för The Left-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.

utgår

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Ändringsförslag 23
Özlem Demirel
för The Left-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 A9-0265/24

Ändringsförslag 24
Özlem Demirel
för The Left-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 avvisar 
antagandet och inrättandet av Europeiska 
försvarsfonden. Parlamentet betonar att 
den europeiska försvarsfonden, liksom 
den nya budgetrubriken för säkerhet och 
försvar, inbegripet militär rörlighet, 
tydligt står i strid med bestämmelserna i 
artikel 41.2 i EU-fördraget som fastslår 
att inga eventuella utgifter som härrör 
från åtgärder med militära eller 
försvarsmässiga konsekvenser får belasta 
unionens budget. Parlamentet fördömer 
och beklagar djupt den aldrig tidigare 
skådade hastighet med vilken EU 
militariseras, även under en hälsomässig 
och ekonomisk kris som covid-19-
pandemin .

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Ändringsförslag 25
Özlem Demirel
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 61

Förslag till resolution Ändringsförslag

61. Europaparlamentet understryker 
de väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila myndigheter, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på behovet av att ta fasta på de lärdomar 
som gjorts för att stärka medlemsstaternas 
militära resurser och kapacitet som stöd 
för unionens civilskyddsmekanism, ett 
primärt verktyg för att hantera kriser, 
samt för ändamål som avser humanitärt 
bistånd. Parlamentet anser vidare att det, 
för att man effektivt ska kunna hantera 
hälsokriser, är nödvändigt att förbereda 
medlemsstaternas militära 
sjukvårdspersonal för ett snabbt 
deltagande. Parlamentet framhåller på 
nytt vikten av ömsesidigt bistånd och 
solidaritet, i enlighet med artikel 42.7 i 
EU-fördraget och artikel 222 i EUF-
fördraget.

61. Europaparlamentet avvisar 
bestämt användningen av covid-19-
pandemin som en förevändning för att 
ytterligare militarisera civila sektorer och 
ytterligare driva på för EU-kapitalets 
geostrategiska och ekonomiska intressen 
mer aggressivt. Parlamentet anser att 
pandemin endast utvecklades till en sådan 
kris, med överväldigade hälso- och 
sjukvårdssystem, på grund av den enorma 
bristen på vårdpersonal, anhörigvårdare 
och medicinsk utrustning, vilket är ett 
direkt resultat av den åtstramningspolitik 
som införts av EU-institutionerna. 
Parlamentet kräver i detta sammanhang 
en massiv investering i medlemsstaternas 
hälso- och sjukvårdssystem och 
civilskyddsstrukturer. Parlamentet 
betonar att offentliga tjänster och hälso- 
och sjukvårdssystem aldrig får vara 
tvungna att gå med vinst.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Ändringsförslag 26
Marc Botenga
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 79

Förslag till resolution Ändringsförslag

79. Europaparlamentet noterar med oro 
normaliseringen av en farlig retorik 
beträffande nyttan med kärnvapen. 
Parlamentet slår återigen fast att 
internationell fred och säkerhet stärks i en 
värld där kärnvapen inte finns eller sprids 
och att nedrustning inte bara innebär att 
minska antalet aktiva stridsspetsar utan 
även att minska den militära och politiska 
funktionen för denna typ av vapen.

79. Europaparlamentet noterar med oro 
normaliseringen av en farlig retorik 
beträffande nyttan med kärnvapen. 
Parlamentet slår återigen fast att 
internationell fred och säkerhet stärks i en 
värld där kärnvapen inte finns eller sprids 
och att nedrustning inte bara innebär att 
minska antalet aktiva stridsspetsar utan 
även att minska den militära och politiska 
funktionen för denna typ av vapen. 
Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om att cirka 150 B61-
kärnvapen, i enlighet med ett Natoavtal, 
för närvarande lagras i fem amerikanska 
militärbaser som är etablerade i EU:s 
medlemsstater (Kleine Brogel i Belgien, 
Bächel i Tyskland, Aviano och Ghedi-
Torre i Italien och Volkel i 
Nederländerna), och uppmanar dessa 
medlemsstater att begära att dessa vapen 
omedelbart dras tillbaka från deras 
territorium.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Ändringsförslag 27
Özlem Demirel
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 92

Förslag till resolution Ändringsförslag

92. Europaparlamentet noterar att den 
tekniska utvecklingen på AI-området 
innebär nya etiska utmaningar. Parlamentet 
uppmanar EU att gå i spetsen för de 
globala insatserna för att inrätta ett 
omfattande regelverk för att säkerställa 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktionerna att välja ut och 
attackera mål vid utveckling och 
användning av AI-baserade vapen. 
Parlamentet uppmanar den höga 
representanten/vice ordföranden, 
medlemsstaterna och Europeiska rådet att 
anta en gemensam ståndpunkt om 
autonoma vapensystem vilken säkerställer 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktionerna i vapensystem. 
Parlamentet insisterar på att 
internationella förhandlingar inleds om 
en gemensam definition och en ram för 
användningen av vapen med en viss grad 
av autonomi, och efterlyser ett rättsligt 
bindande instrument som förbjuder dödliga 
autonoma vapen utan meningsfull 
mänsklig kontroll.

92. Europaparlamentet noterar att den 
tekniska utvecklingen på AI-området 
innebär nya etiska utmaningar. Parlamentet 
uppmanar EU att gå i spetsen för de 
globala insatserna för att inrätta ett 
omfattande internationellt regelverk för att 
säkerställa ett totalförbud mot alla 
autonoma vapensystem, oavsett graden av 
automatisering. Parlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten, 
medlemsstaterna och Europeiska rådet att 
anta en gemensam ståndpunkt om 
autonoma vapensystem vilken säkerställer 
ett totalförbud mot alla autonoma 
vapensystem, oavsett graden av 
automatisering, och efterfrågar ett 
rättsligt bindande instrument som förbjuder 
dödliga autonoma vapen. Parlamentet 
efterfrågar vidare ett stopp för all 
forskning om gradvis automatisering av 
vapensystem.

Or. en


