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Ändringsförslag 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
för ID-gruppen

Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2019
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att 
säkerhetssituationen i Somalia är mycket 
oroande och att den är en 
destabiliserande faktor på hela Afrikas 
horn och även utanför den regionen. 
Parlamentet anser i detta avseende att en 
förstärkning av EUTM Somalia med en 
rådgivande kapacitet i befälsstrukturer 
skulle göra det möjligt att utöva ett 
betydande inflytande på hur insatser 
genomförs inom den multilaterala ramen 
för militärt bistånd.

25. Europaparlamentet noterar att 
säkerhetssituationen i Somalia är 
bekymmersam och att historien när det 
gäller EU:s engagemang på Afrikas horn 
med all önskvärd tydlighet har visat att 
problemen bara kan lösas politiskt.

Or. en
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Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2019
(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 ifrågasätter om 
den samordnade årliga försvarsöversikten, 
det permanenta strukturerade samarbetet 
(Pesco) och den framtida Europeiska 
försvarsfonden uppnår sina syften, särskilt 
i en tid av ekonomiska åtstramningar. 
Parlamentet anser att detta är ett 
utgiftsområde som bäst överlåts åt 
medlemsstaterna, som har den 
nödvändiga kompetensen.

Or. en
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Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2019
(2020/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 71

Förslag till resolution Ändringsförslag

71. Europaparlamentet understryker 
att tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser samt tillgångar är nödvändiga 
för att säkerställa att unionen har den 
styrka och förmåga som krävs för att 
främja fred och säkerhet inom sina 
gränser och i världen i övrigt. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att visa på den politiska vilja som 
överensstämmer med de europeiska 
ambitionerna på försvarsområdet och 
fullgöra sina åtaganden.

utgår

Or. en
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Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2019
(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 

72. Europaparlamentet välkomnar 
Europeiska rådets beslut att begränsa 
utgifterna för säkerhet och försvar inom 
den fleråriga budgetramen, och 
ifrågasätter Europeiska försvarsfondens 
effektivitet.
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hållbar stabilitet och säkerhet, och 
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.
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Betänkande A9-0265/2020
Sven Mikser
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2019
(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 inser att de 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19-
pandemin kommer att leda till minskad 
finansiering av de flesta program, och 
efterlyser en översyn av alla utgifter som 
är direkt kopplade till den samordnade 
årliga försvarsöversikten, det permanenta 
strukturerade samarbetet och Europeiska 
försvarsfonden.

Or. en


