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13.1.2021 A9-0266/1

Ändringsförslag 1
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0266/2020
David McAllister
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2206(INI))

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar att 
unionen har förbundit sig att stärka FN:s 
roll på den internationella arenan, och 
betonar i detta syfte behovet av att 
reformera FN-systemet för att stärka 
samstämmigheten i åtgärderna inom alla 
dess organ, organisationer och program i 
syfte att säkerställa att målen för hållbar 
utveckling i Agenda 2030 uppnås. 
Parlamentet uppmanar återigen 
medlemsstaterna att stödja reformer av 
säkerhetsrådets sammansättning och sätt att 
fungera för att göra det mer effektivt och 
operativt, vilket är avgörande för att 
säkerställa global fred, med en agenda som 
sträcker sig längre än militär säkerhet och 
som inbegriper strömmarna av flyktingar 
och fördrivna personer, livsmedelstrygghet, 
klimatförändringar och kampen mot 
pandemier.

17. Europaparlamentet betonar att 
unionen har förbundit sig att stärka FN:s 
roll på den internationella arenan, och 
betonar i detta syfte behovet av att 
reformera FN-systemet för att stärka 
samstämmigheten i åtgärderna inom alla 
dess organ, organisationer och program i 
syfte att säkerställa att målen för hållbar 
utveckling i Agenda 2030 uppnås. 
Parlamentet uppmanar återigen 
medlemsstaterna att stödja reformer av 
säkerhetsrådets sammansättning och sätt att 
fungera för att göra det mer effektivt och 
operativt, vilket är avgörande för att 
säkerställa global fred, med en agenda som 
sträcker sig längre än militär säkerhet och 
som inbegriper strömmarna av flyktingar 
och fördrivna personer, livsmedelstrygghet, 
klimatförändringar och kampen mot 
pandemier. Parlamentet välkomnar det 
förestående ikraftträdandet av FN:s 
fördrag om kärnvapenförbud den 
22 januari 2021 och uppmanar 
medlemsstaterna att följa Österrikes, 
Maltas och Irlands samt 83 andra staters 
exempel och underteckna fördraget.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/2

Ändringsförslag 2
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0266/2020
David McAllister
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2206(INI))

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar sitt 
engagemang för utvidgningen som en 
viktig omdanande politisk strategi för EU 
och välkomnar kommissionens reviderade 
metod och dess starkare betoning på 
utvidgningsprocessens politiska karaktär. 
Parlamentet stöder det europeiska 
perspektivet för länderna på västra Balkan 
och välkomnar att EU-medlemsstaternas 
otvetydiga stöd för detta perspektiv 
bekräftas, i enlighet med 
Zagrebförklaringen av den 6 maj 2020, 
liksom beslutet att inleda 
anslutningsförhandlingar med Albanien 
och Nordmakedonien. Parlamentet 
uppmanar rådet och kommissionen att 
snarast inleda regeringskonferenserna med 
dessa två länder och mer allmänt att 
påskynda anslutningsprocessen, eftersom 
länderna på västra Balkan är geografiskt, 
historiskt och kulturellt sett en del av 
Europa. Parlamentet understryker att 
integreringen av dessa länder i EU är av 
yttersta vikt för stabiliteten och säkerheten 
på hela kontinenten och för EU:s 
inflytande inom och utanför regionen. 
Parlamentet betonar att 
anslutningsprocessen bör leda till hållbar 
demokratisk, ekonomisk och ekologisk 
omvandling och social konvergens samt 
säkerställa goda grannförbindelser och 
regionalt samarbete. Parlamentet påminner 

20. Europaparlamentet upprepar sitt 
engagemang för utvidgningen som en 
viktig omdanande politisk strategi för EU 
och välkomnar kommissionens reviderade 
metod och dess starkare betoning på 
utvidgningsprocessens politiska karaktär. 
Parlamentet stöder det europeiska 
perspektivet för länderna på västra Balkan 
och välkomnar att EU-medlemsstaternas 
otvetydiga stöd för detta perspektiv 
bekräftas, i enlighet med 
Zagrebförklaringen av den 6 maj 2020, 
liksom beslutet att inleda 
anslutningsförhandlingar med Albanien 
och Nordmakedonien. Parlamentet 
uppmanar rådet och kommissionen att 
snarast inleda regeringskonferenserna med 
dessa två länder och mer allmänt att 
påskynda anslutningsprocessen, eftersom 
länderna på västra Balkan är geografiskt, 
historiskt och kulturellt sett en del av 
Europa. Parlamentet uppmanar särskilt 
Bulgarien att sluta motsätta sig inledandet 
av regeringskonferensen med 
Nordmakedonien. Parlamentet 
understryker att integreringen av dessa 
länder i EU är av yttersta vikt för 
stabiliteten och säkerheten på hela 
kontinenten och för EU:s inflytande inom 
och utanför regionen. Parlamentet betonar 
att anslutningsprocessen bör leda till 
hållbar demokratisk, ekonomisk och 
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om att utvidgningsprocessen är 
meritbaserad och bygger på strikta och 
rättvisa villkor i enlighet med 
Köpenhamnskriterierna. Parlamentet 
upprepar att antagandet av reformer måste 
vara påtagligt i praktiken och understryker 
behovet av att tillhandahålla tydliga, 
transparenta och konsekventa riktmärken 
för anslutning samt fortsatt politiskt, 
finansiellt (IPA III) och tekniskt stöd under 
hela processen, med tydliga mått för 
framsteg. Parlamentet understryker att 
kandidatländer och potentiella 
kandidatländer bör anpassa sig till 
relevanta Gusp-uttalanden av vice 
ordföranden/den höga representanten på 
EU:s vägnar, liksom till rådets beslut.

ekologisk omvandling och social 
konvergens samt säkerställa goda 
grannförbindelser och regionalt samarbete. 
Parlamentet påminner om att 
utvidgningsprocessen är meritbaserad och 
bygger på strikta och rättvisa villkor i 
enlighet med Köpenhamnskriterierna. 
Parlamentet upprepar att antagandet av 
reformer måste vara påtagligt i praktiken 
och understryker behovet av att 
tillhandahålla tydliga, transparenta och 
konsekventa riktmärken för anslutning 
samt fortsatt politiskt, finansiellt (IPA III) 
och tekniskt stöd under hela processen, 
med tydliga mått för framsteg. Parlamentet 
understryker att kandidatländer och 
potentiella kandidatländer bör anpassa sig 
till relevanta Gusp-uttalanden av vice 
ordföranden/den höga representanten på 
EU:s vägnar, liksom till rådets beslut.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0266/2020
David McAllister
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2206(INI))

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet efterlyser i detta 
avseende ett målinriktat och mångfasetterat 
samarbete med regionen som backas upp 
av ett gemensamt EU-budskap vilket 
främjar strategier som hjälper oss att 
tillsammans ta itu med gemensamma 
utmaningar såsom att främja fred, säkerhet 
och välstånd, samtidigt som en gemensam 
front gentemot de hot som 
klimatförändringarna medför säkerställs. 
Parlamentet betonar Latinamerikas 
betydelse för EU och begär att man även i 
fortsättningen ska betrakta denna region 
som ett område av stort geostrategiskt 
intresse för Gusp och delta i främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter i 
regionen samt bidra till regionens 
ekonomiska utveckling. Parlamentet 
betonar att respekten för rättsstaten och 
stabila politiska och rättsliga ramar, 
inbegripet bekämpning av korruption och 
straffrihet, liksom framsteg i riktning mot 
demokrati samt respekt för mänskliga 
rättigheter och främjande av 
grundläggande friheter, utgör grundbultar 
för djupare integration och samarbete med 
länderna i Latinamerika och Västindien. 
Parlamentet understryker vikten av att 
främja och slutföra översynen av de 
övergripande avtalen med Chile och 
Mexiko samt associeringsavtalet EU-
Mercosur och betonar att de är EU:s 

47. Europaparlamentet efterlyser i detta 
avseende ett målinriktat och mångfasetterat 
samarbete med regionen som backas upp 
av ett gemensamt EU-budskap vilket 
främjar strategier som hjälper oss att 
tillsammans ta itu med gemensamma 
utmaningar såsom att främja fred, säkerhet 
och välstånd, samtidigt som en gemensam 
front gentemot de hot som 
klimatförändringarna medför säkerställs. 
Parlamentet betonar Latinamerikas 
betydelse för EU och begär att man även i 
fortsättningen ska betrakta denna region 
som ett område av stort geostrategiskt 
intresse för Gusp och delta i främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter i 
regionen samt bidra till regionens 
ekonomiska utveckling. Parlamentet 
betonar att respekten för rättsstaten och 
stabila politiska och rättsliga ramar, 
inbegripet bekämpning av korruption och 
straffrihet, liksom framsteg i riktning mot 
demokrati samt respekt för mänskliga 
rättigheter och främjande av 
grundläggande friheter, utgör grundbultar 
för djupare integration och samarbete med 
länderna i Latinamerika och Västindien. 
Parlamentet uttrycker sin stora oro över 
den bristande respekten för demokrati och 
rättsstatlighet och över angreppen mot 
demokratiskt valda oppositionsledare, 
journalister, studenter och 
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centrala allierade och partner. 
Parlamentet uttrycker sin stora oro över 
den bristande respekten för demokrati och 
rättsstatlighet och över angreppen mot 
demokratiskt valda oppositionsledare, 
journalister, studenter och 
människorättsförsvarare, särskilt de som 
arbetar med miljöfrågor och deras 
advokater. 

människorättsförsvarare, särskilt de som 
arbetar med miljöfrågor och deras 
advokater. 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/4

Ändringsförslag 4
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0266/2020
David McAllister
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2206(INI))

Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet betonar sitt stöd 
för det gradvisa utformandet och 
främjandet av en gemensam försvarspolitik 
som syftar till att stärka GSFP och dess 
mål och uppgifter i enlighet med fördragen, 
i riktning mot en fullfjädrad försvarsunion 
som erkänner neutrala länders specifika 
konstitutionella situation, som bygger på 
tydliga strategiska mål och är inriktad på 
människors säkerhet och hållbar fred. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
målet att under 2022 anta en strategisk 
kompass. Parlamentet betonar behovet av 
att ytterligare stärka förbindelserna mellan 
EU och Nato, och understryker deras 
förenlighet och strategiska relevans för 
varandra. Parlamentet uppmanar de 
europeiska länderna att investera mer i sin 
försvarskapacitet, att omfördela ansvaret 
inom Nato och bli en mer jämlik partner 
med Förenta staterna. Parlamentet erkänner 
att uppdragen och insatserna inom ramen 
för GSFP bidrar till internationell fred, 
säkerhet och stabilitet. Parlamentet 
lovordar framstegen i riktning mot 
inrättandet av den europeiska 
fredsfaciliteten. Parlamentet framhåller 
behovet av att gå utöver avsiktsförklaringar 
och börja vidta åtgärder, särskilt genom att 
förse EU med en verkligt europeisk 
försvarsindustriell bas genom en europeisk 
försvarsfond med tillgång till de 

57. Europaparlamentet betonar sitt stöd 
för det gradvisa utformandet och 
främjandet av en gemensam försvarspolitik 
som syftar till att stärka GSFP och dess 
mål och uppgifter i enlighet med fördragen, 
i riktning mot inrättandet av ett 
tillförlitligt, fördjupat försvarssamarbete 
som erkänner neutrala länders specifika 
konstitutionella situation, som bygger på 
tydliga strategiska mål och är inriktad på 
människors säkerhet och hållbar fred. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
målet att under 2022 anta en strategisk 
kompass. Parlamentet betonar behovet av 
att ytterligare stärka förbindelserna mellan 
EU och Nato, och understryker deras 
förenlighet och strategiska relevans för 
varandra. Parlamentet uppmanar de 
europeiska länderna att investera mer i sin 
försvarskapacitet, att omfördela ansvaret 
inom Nato och bli en mer jämlik partner 
med Förenta staterna. Parlamentet erkänner 
att uppdragen och insatserna inom ramen 
för GSFP bidrar till internationell fred, 
säkerhet och stabilitet. Parlamentet 
lovordar framstegen i riktning mot 
inrättandet av den europeiska 
fredsfaciliteten. Parlamentet framhåller 
behovet av att gå utöver avsiktsförklaringar 
och börja vidta åtgärder, särskilt genom att 
förse EU med en verkligt europeisk 
försvarsindustriell bas genom en mångfald 
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budgetmedel som krävs och säkerställa ett 
snabbare och mer enhetligt genomförande 
av det permanenta strukturerade samarbetet 
och arbeta för att förverkliga EU:s 
strategiska oberoende, varvid det blir 
möjligt för unionen att främja en mer 
integrerad inre marknad för 
försvarsmateriel. Parlamentet understryker 
vikten av att genomföra inkluderande 
flerpartssamråd i syfte att främja en 
gemensam strategisk kultur inom säkerhet 
och försvar.

av europeiska samarbetsprojekt på 
försvarsområdet beträffande forskning, 
utveckling, inköp och underhåll, som 
även omfattar system för 
försörjningstrygghet, och säkerställa ett 
snabbare och mer enhetligt genomförande 
av det permanenta strukturerade samarbetet 
och arbeta för en fullständigt operativ och 
ytterst tillförlitlig gemensam säkerhets- 
och försvarspolitik och därmed göra det 
möjligt för unionen att främja en mer 
integrerad inre marknad för 
försvarsmateriel. Parlamentet understryker 
vikten av att genomföra inkluderande 
flerpartssamråd i syfte att främja en 
gemensam strategisk kultur inom säkerhet 
och försvar.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0266/2020
David McAllister
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2206(INI))

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet framhåller de 
hot på medellång och lång sikt som Gusp 
kommer att behöva hantera i framtiden, 
inbegripet de säkerhetsrisker som följer av 
auktoritära regimer, icke-statliga aktörer, 
klimatförändringar, cyberhot, kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära 
angrepp, hybridhot, inklusive den bredare 
användningen av artificiell intelligens, 
desinformationskampanjer, 
rymdkapplöpningen och militariseringen 
av rymden samt ny teknik, terrorism och 
okontrollerade migrationsströmmar, 
tillsammans med redan befintliga 
geopolitiska utmaningar. Parlamentet 
betonar att EU måste göra framsteg när det 
gäller att definiera och känna igen 
hybridhot. Parlamentet uppmanar EU att 
öka medvetenheten om dessa hot och 
bygga upp en gemensam 
motståndskapacitet. Parlamentet betonar att 
sådana hot enbart kan motverkas genom 
samordnade åtgärder samt snabba och 
lämpliga investeringar i europeisk 
forskning och innovation. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av dess särskilda 
utskott för artificiell intelligens i den 
digitala eran såsom ett forum för att ta upp 
strategiska frågor om artificiell intelligens. 
Parlamentet anser det viktigt att säkerställa 
en bättre koppling mellan interna och 
externa aspekter av EU:s politik för att se 

63. Europaparlamentet framhåller de 
hot på medellång och lång sikt som Gusp 
kommer att behöva hantera i framtiden, 
inbegripet de säkerhetsrisker som följer av 
auktoritära regimer, icke-statliga aktörer, 
klimatförändringar, cyberhot, kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära 
angrepp, hybridhot, inklusive den bredare 
användningen av artificiell intelligens, 
desinformationskampanjer, 
rymdkapplöpningen och militariseringen 
av rymden samt ny teknik, populism och 
terrorism, tillsammans med redan 
befintliga geopolitiska utmaningar. 
Parlamentet betonar att EU måste göra 
framsteg när det gäller att definiera och 
känna igen hybridhot. Parlamentet 
uppmanar EU att öka medvetenheten om 
dessa hot och bygga upp en gemensam 
motståndskapacitet. Parlamentet betonar att 
sådana hot enbart kan motverkas genom 
samordnade åtgärder samt snabba och 
lämpliga investeringar i europeisk 
forskning och innovation. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av dess särskilda 
utskott för artificiell intelligens i den 
digitala eran såsom ett forum för att ta upp 
strategiska frågor om artificiell intelligens. 
Parlamentet anser det viktigt att säkerställa 
en bättre koppling mellan interna och 
externa aspekter av EU:s politik för att se 
till att EU:s politik, inbegripet 
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till att EU:s politik, inbegripet 
energipolitiken, verkar i riktning mot 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiska mål.

energipolitiken, verkar i riktning mot 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiska mål.

Or. en


