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13.1.2021 A9-0265/33

Ändringsförslag 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-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 pekar på 
instabiliteten i Europas södra grannskap, i 
synnerhet i Sahelregionen, i Västafrika och 
på Afrikas horn, som kan påverka EU.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/34

Ändringsförslag 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-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 
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 välkomnar återupptagandet 
av verksamheten i EU:s uppdrag och 
insatser i Mali.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Ändringsförslag 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-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 välkomnar 
inledandet av insatsen Eunavfor MED 
Irini, vars huvudsakliga uppgift är att 
bidra till hållbar fred, säkerhet och 
stabilitet genom att genomföra 
vapenembargot mot Libyen i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 2526 (2020). 
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.
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13.1.2021 A9-0265/36

Ändringsförslag 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet anser att 
unionen bör koncentrera sina 
ansträngningar på uppdrag och insatser till 
de områden där de genererar högst 
mervärde. Parlamentet är tveksamt till om 
det är angeläget att fortsätta vissa 
uppdrag.

38. Europaparlamentet anser att 
unionen bör koncentrera sina 
ansträngningar på uppdrag och insatser till 
de områden där de genererar högst 
mervärde. Parlamentet skulle därför 
välkomna en diskussion om vissa 
uppdrags relevans och effektivitet.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/37

Ändringsförslag 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-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 välkomnar det 
avtal som nåtts när det gäller 
förordningen om Europeiska 
försvarsfonden och 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.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/38

Ändringsförslag 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 50

Förslag till resolution Ändringsförslag

50. Europaparlamentet välkomnar i 
detta avseende operation Atlantic Resolve 
och Natos initiativ Enhanced Forward 
Presence på den europeiska kontinenten 
och inser vikten av Natotrupper för att 
avskräcka från ytterligare rysk aggression 
och ge avgörande stöd i händelse av 
konflikt.

50. Europaparlamentet välkomnar i 
detta avseende operation Atlantic Resolve 
och Natos initiativ Enhanced Forward 
Presence på den europeiska kontinenten 
och inser dess avskräckande roll.

Or. en



AM\1222207SV.docx PE662.815v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

13.1.2021 A9-0265/39

Ändringsförslag 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet bekräftar 
återigen att Förenade kungariket, brexit till 
trots, fortfarande är en nära strategisk 
partner för EU och medlemsstaterna och att 
det är viktigt att upprätthålla ett starkt, nära 
försvars- och säkerhetssamarbete mellan 
EU och Förenade kungariket, eftersom EU 
och Förenade kungariket delar samma 
strategiska miljö och upplever samma hot 
mot sin fred och säkerhet. Parlamentet 
uppmuntrar Förenade kungariket att delta i 
GSFP-uppdrag och GSFP-insatser, 
krishanteringsinsatser, utveckling av 
försvarskapacitet, relevanta unionsorgan 
samt Pesco-projekt, samtidigt som man 
respekterar EU:s beslutsautonomi, 
Förenade kungarikets suveränitet och 
principen om balanserade rättigheter och 
skyldigheter, på grundval av faktisk 
ömsesidighet och med ett rättvist och 
lämpligt ekonomiskt bidrag. Parlamentet 
noterar att Förenade kungariket kommer 
att lämna GSFP-uppdragen och GSFP-
insatserna vid övergångsperiodens slut den 
31 december 2020. Parlamentet manar till 
införande av snabba ersättningsförfaranden 
för att säkerställa kontinuiteten för GSFP-
uppdrag och GSFP-insatser där brittiska 
medarbetare spelar en betydande roll.

54. Europaparlamentet bekräftar 
återigen att Förenade kungariket, brexit till 
trots, fortfarande är en nära strategisk 
partner för EU och medlemsstaterna och att 
det är viktigt att upprätthålla ett starkt, nära 
försvars- och säkerhetssamarbete mellan 
EU och Förenade kungariket, eftersom EU 
och Förenade kungariket delar samma 
strategiska miljö och upplever samma hot 
mot sin fred och säkerhet. Parlamentet 
uppmuntrar Förenade kungariket att delta i 
GSFP-uppdrag och GSFP-insatser, 
krishanteringsinsatser, utveckling av 
försvarskapacitet, relevanta unionsorgan 
samt Pesco-projekt, samtidigt som man 
respekterar EU:s beslutsautonomi, 
Förenade kungarikets suveränitet och 
principen om balanserade rättigheter och 
skyldigheter, på grundval av faktisk 
ömsesidighet och med ett rättvist och 
lämpligt ekonomiskt bidrag. Parlamentet 
noterar Förenade kungarikets utträde 
GSFP-uppdragen och GSFP-insatserna den 
31 december 2020. Parlamentet manar till 
införande av snabba ersättningsförfaranden 
för att säkerställa kontinuiteten för GSFP-
uppdrag och GSFP-insatser där brittiska 
medarbetare spelade en betydande roll.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/40

Ändringsförslag 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 59

Förslag till resolution Ändringsförslag

59. Europaparlamentet uppmanar EU 
att ta itu med de ihållande och ökande 
hoten mot skyddet och bevarandet av 
kulturarvet och att bekämpa smuggling av 
kulturföremål, särskilt i konfliktområden. 
Parlamentet konstaterar att samhällen, om 
de berövas sitt kulturarv och sina 
historiska rötter, blir mer sårbara för 
radikalisering och mer mottagliga för 
globala jihadistiska ideologier. 
Parlamentet uppmanar EU att utarbeta en 
bred strategi för att motverka sådana hot.

59. Europaparlamentet uppmanar EU 
att ta itu med de ihållande och ökande 
hoten mot skyddet och bevarandet av 
kulturarvet och att bekämpa smuggling av 
kulturföremål, särskilt i konfliktområden. 
Parlamentet noterar vikten av att främja, 
respektera och skydda det historiska och 
kulturella arvet i samband med 
konfliktförebyggande och försoning. 
Parlamentet uppmanar EU att utarbeta en 
bred strategi för att motverka sådana hot 
och främja respekten för kulturell 
mångfald.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Ändringsförslag 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-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.

64. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att alla medborgare i 
Europeiska unionen och i Europa 
skyddas för att förebygga eventuella 
sårbarheter. Parlamentet noterar med oro 
den tilltagande militariseringen på 
Krimhalvön och Ryska federationens 
försök att destabilisera området kring 
Svarta havet.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/42

Ändringsförslag 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet understryker behovet att 
förbättra systemet med 
viseringsrestriktioner inom ramen för 
EU:s sanktionsmekanism, genom 
användning av biometriska 
viseringsförfaranden för att stoppa 
enheter som deltar i hybridkrigföring från 
att resa till EU under falsk identitet. 
Parlamentet framhåller det skriande 
behovet av att ytterligare integrera 
cyberaspekter i EU:s krishanteringssystem. 
Parlamentet understryker att närmare 
samarbete för att förebygga och motverka 
cyberattacker är avgörande i dessa tider av 
särskild sårbarhet för att främja 
internationell säkerhet och stabilitet i 
cyberrymden. Parlamentet välkomnar de 
goda framsteg som har gjorts inom 
projektet med Pescos snabbinsatsteam i 
detta avseende. Parlamentet efterlyser ett 
ökat stöd till Europeiska unionens 

67. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller det skriande 
behovet av att ytterligare integrera 
cyberaspekter i EU:s krishanteringssystem. 
Parlamentet understryker att närmare 
samarbete för att förebygga och motverka 
cyberattacker är avgörande i dessa tider av 
särskild sårbarhet för att främja 
internationell säkerhet och stabilitet i 
cyberrymden. Parlamentet välkomnar de 
goda framsteg som har gjorts inom 
projektet med Pescos snabbinsatsteam i 
detta avseende. Parlamentet efterlyser ett 
ökat stöd till Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och omfattande 
samordning med Natos kunskapscentrum 
för samordnat cyberförsvar (NATO 
Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence) i detta avseende. Parlamentet 
begär ökad EU-samordning när det gäller 
att fastställa kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter samt ett närmare samarbete 
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cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och omfattande 
samordning med Natos kunskapscentrum 
för samordnat cyberförsvar (NATO 
Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence) i detta avseende. Parlamentet 
begär ökad EU-samordning när det gäller 
att fastställa kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter samt ett närmare samarbete 
med likasinnade internationella 
organisationer och länder. Parlamentet är 
särskilt oroat över den fortsatta upptäckten 
av småskaliga cyberattacker eller intrång i 
kritiska infrastruktursystem vilka är 
passiva men kan få stora effekter. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att införliva redundanser i 
sina kritiska infrastruktursystem, till 
exempel elproduktionssystem och 
strategiska kommunikationssystem, på 
samtliga nivåer.

med likasinnade internationella 
organisationer och länder. Parlamentet är 
särskilt oroat över den fortsatta upptäckten 
av småskaliga cyberattacker eller intrång i 
kritiska infrastruktursystem vilka är 
passiva men kan få stora effekter. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att införliva redundanser i 
sina kritiska infrastruktursystem, till 
exempel elproduktionssystem och 
strategiska kommunikationssystem, på 
samtliga nivåer.

Or. en


