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13.1.2021 A9-0265/43

Ändringsförslag 43
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 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att uppnå kvantdatorkapacitet, 
och betonar att samarbetet mellan EU och 
USA måste stärkas på detta område för att 
kvantdatortekniken först ska förverkligas 
bland partner med vilka man har goda 
förbindelser och gemensamma mål.

69. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att uppnå kvantdatorkapacitet.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/44

Ändringsförslag 44
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 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 framhåller att detta kan 
uppnås endast med nödvändiga 

72. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet 
uppvisar med avseende på säkerhets- och 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att lägga 
fram och genomföra ett ambitiöst 
strategiskt arbetsprogram 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, bland annat genom att 
finansiera transportinfrastruktur med 
dubbla användningsområden och förenkla 
diplomatiska godkännanden och 
tullbestämmelser. 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 framhåller att detta kan 
uppnås endast med nödvändiga 
ekonomiska medel och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder och 
försvar.
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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 A9-0265/45

Ändringsförslag 45
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 88

Förslag till resolution Ändringsförslag

88. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och icke-
spridningsordningar som en hörnsten i den 
globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för det 
arbete som utförs av FN:s kontor för 
nedrustningsfrågor och för FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska alla kärnvapenarsenaler.

88. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och icke-
spridningsordningar som en hörnsten i den 
globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för det 
arbete som utförs av FN:s kontor för 
nedrustningsfrågor och för FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska och skrota alla kärnvapenarsenaler 
och skapa en kärnvapenfri värld.

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/46

Ändringsförslag 46
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 89a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

89a. Europaparlamentet begär att 
åtgärder vidtas för inrättandet av en 
sanktionsmekanism på EU-nivå för 
medlemsstater som åsidosätter den 
gemensamma ståndpunkten.

Or. en


