
AM\1222226SV.docx PE662.814v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

13.1.2021 A9-0266/16

Ändringsförslag 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om en översyn av EU:s globala 
strategi för att dra lärdom av den nya 
geopolitiska dynamiken, aktuella hot, 
inbegripet covid-19-pandemin, och 
förväntade framtida utmaningar, och för att 
ompröva målen och medlen för Gusp. 
Parlamentet betonar att unionen, samtidigt 
som den vidareutvecklar sitt samarbete 
med internationella partner och allierade, 
måste påskynda beslutsfattandet i 
utrikespolitiska frågor och sin förmåga att 
samarbeta med likasinnade partner 
samtidigt som den stärker 
multilateralismen och sin strategiska 
kapacitet att agera, i förekommande fall 
även på egen hand. Parlamentet betonar att 
EU har ett ansvar för att utforma sitt 
strategiska oberoende när det gäller 
gemensam diplomati, säkerhet och försvar 
samt ekonomiska frågor och hälso- och 
handelsfrågor, i syfte att ta itu med de 
många gemensamma utmaningarna för att 
försvara sina intressen, normer och 
värderingar i världen efter pandemin. 
Parlamentet poängterar därför att de 
europeiska länderna måste behålla sin 
förmåga att fatta beslut och agera på egen 
hand. Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att skyndsamt genomföra 
och tillämpa den nya förordningen för att 
inrätta mekanismer för granskning av 
utländska investeringar inom kritiska 

9. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran om en översyn av EU:s globala 
strategi för att dra lärdom av den nya 
geopolitiska dynamiken, aktuella hot, 
inbegripet covid-19-pandemin, och 
förväntade framtida utmaningar, och för att 
ompröva målen och medlen för Gusp. 
Parlamentet betonar att unionen, samtidigt 
som den vidareutvecklar sitt samarbete 
med internationella partner och allierade, 
måste påskynda beslutsfattandet i 
utrikespolitiska frågor och sin förmåga att 
samarbeta med likasinnade partner 
samtidigt som den stärker 
multilateralismen och sin strategiska 
kapacitet att agera, i förekommande fall 
även på egen hand. Parlamentet betonar att 
EU och dess medlemsstater bör fokusera 
på gemensam diplomati, säkerhet och 
försvar samt ekonomiska frågor och hälso- 
och handelsfrågor, i syfte att ta itu med de 
många gemensamma utmaningarna för att 
försvara sina intressen, normer och 
värderingar i världen efter pandemin. 
Parlamentet poängterar därför att de 
europeiska länderna måste behålla sin 
förmåga att fatta beslut och agera på egen 
hand. Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att skyndsamt genomföra 
och tillämpa den nya förordningen för att 
inrätta mekanismer för granskning av 
utländska investeringar inom kritiska 
sektorer. Parlamentet uppmuntrar EU:s 
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sektorer. Parlamentet uppmuntrar EU:s 
medlemsstater att inrätta ett nytt forum för 
multilateralt samarbete som bygger på 
arvet från samordningskommittén för 
multilaterala strategiska exportkontroller, 
för att övervaka och kontrollera exporten 
av teknik, handelsflöden och känsliga 
investeringar till länder som inger 
betänkligheter.

medlemsstater att inrätta ett nytt forum för 
multilateralt samarbete som bygger på 
arvet från samordningskommittén för 
multilaterala strategiska exportkontroller, 
för att övervaka och kontrollera exporten 
av teknik, handelsflöden och känsliga 
investeringar till länder som inger 
betänkligheter.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/17

Ändringsförslag 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar bristen 
på framsteg när det gäller att förbättra 
beslutsprocessen i Gusp-frågor, vilket 
påverkar effektiviteten, snabbheten och 
trovärdigheten för EU:s åtgärder och beslut 
på den internationella arenan. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att snarast 
inleda en debatt om möjligheten att 
övergå från enhällighet till omröstning 
med kvalificerad majoritet, åtminstone på 
utvalda Gusp-områden som beslut om 
människorättsfrågor och sanktioner, 
såsom ett konkret sätt att stärka EU:s 
inflytande på den globala arenan.

13. Europaparlamentet beklagar bristen 
på framsteg när det gäller att förbättra 
beslutsprocessen i Gusp-frågor, vilket 
påverkar effektiviteten, snabbheten och 
trovärdigheten för EU:s åtgärder och beslut 
på den internationella arenan. Parlamentet 
understryker att enhällighet i Gusp-frågor 
stärker solidariteten inom EU och tillför 
unionen ett starkare mandat för dess 
globala åtgärder.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Ändringsförslag 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av EU:s åtagande att stödja sina 
partners suveränitet, självständighet och 
territoriella integritet inom deras 
internationellt erkända gränser. 
Parlamentet är oroat över att antalet 
områden med heta konflikter ökar i EU:s 
närmaste grannskap, liksom de frusna 
konflikterna och Ryska federationens 
pågående faktiska ockupation av territorier 
som tillhör suveräna stater. Parlamentet 
upprepar att det fördömer den aggressiva 
ryska politiken gentemot Ukraina, 
Rysslands negativa roll i flera frusna 
konflikter och landets påtryckningar mot 
vissa av sina omedelbara grannländer i EU, 
liksom dess kränkningar av krimtatarernas 
rättigheter, blockaden av Azovska sjön, det 
fortsatta beslagtagandet av Ukrainas gasfält 
i Svarta havet och kränkningen av 
Georgiens och Moldaviens territoriella 
integritet. Parlamentet håller fortfarande 
fast vid linjen att inte erkänna den olagliga 
annekteringen av Krim. Parlamentet 
uppmanar Ryssland att axla sitt ansvar, 
utnyttja sitt inflytande över separatister 
som stöds av Ryssland och fullt ut 
genomföra sina åtaganden enligt 
Minsköverenskommelserna. Parlamentet 
understryker att EU måste intensifiera sina 
insatser för en fredlig lösning av så kallade 

23. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av EU:s åtagande att stödja sina 
partners suveränitet, självständighet och 
territoriella integritet inom deras 
internationellt erkända gränser. 
Parlamentet är oroat över att antalet 
områden med heta konflikter ökar i EU:s 
närmaste grannskap, liksom de frusna 
konflikterna och Ryska federationens 
pågående faktiska ockupation av territorier 
som tillhör suveräna stater. Parlamentet 
upprepar att det fördömer den aggressiva 
ryska politiken gentemot Ukraina, 
Rysslands negativa roll i flera frusna 
konflikter och landets påtryckningar mot 
vissa av sina omedelbara grannländer i EU, 
liksom dess kränkningar av krimtatarernas 
rättigheter, blockaden av Azovska sjön, det 
fortsatta beslagtagandet av Ukrainas gasfält 
i Svarta havet och kränkningen av 
Georgiens och Moldaviens territoriella 
integritet. Parlamentet håller fortfarande 
fast vid linjen att inte erkänna den olagliga 
annekteringen av Krim. Parlamentet 
uppmanar Ryssland att axla sitt ansvar, 
utnyttja sitt inflytande över separatister 
som stöds av Ryssland och fullt ut 
genomföra sina åtaganden enligt 
Minsköverenskommelserna. Parlamentet 
understryker att EU måste intensifiera sina 
insatser för en fredlig lösning av så kallade 
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frusna konflikter, även i dialog med 
berörda tredjeländer, aktivt främja 
lösningar som bygger på folkrättens 
normer och principer, FN-stadgan och 
OSSE:s Helsingforsslutakt från 1975, och 
öka stödet till konfliktdrabbade civila, 
internflyktingar och flyktingar. 

frusna konflikter, även i dialog med 
berörda tredjeländer, aktivt främja 
lösningar som bygger på folkrättens 
normer och principer, FN-stadgan och 
OSSE:s Helsingforsslutakt från 1975, och 
öka stödet till konfliktdrabbade civila, 
internflyktingar och flyktingar. 
Parlamentet kräver dessutom att Ryska 
federationen upphör med sin ockupation 
av de georgiska områdena Abchazien och 
Tskhinvaliregionen/Sydossetien och 
stoppar de facto-integreringen av bägge 
områdena i den ryska förvaltningen.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Ändringsförslag 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 25a. Europaparlamentet understryker 
att EU måste ägna ökad uppmärksamhet 
åt den pågående konflikten i Syrien och 
arbeta för att lagföra de medlemmar av 
den syriska regimen och dess allierade, 
särskilt från Ryssland och Iran, som är 
ansvariga för ett stort antal 
krigsförbrytelser som begåtts sedan 2011. 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Ändringsförslag 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet anser att EU 
snarast måste fastställa en bättre 
geopolitisk och övergripande strategi för 
sina förbindelser på kort, medellång och 
lång sikt med Turkiet, särskilt mot 
bakgrund av den fortsatta demokratiska 
tillbakagången och den ökande 
beslutsamheten i Turkiets utrikespolitik, 
som bidrar till upptrappningen av 
spänningarna och har en destabiliserande 
inverkan som hotar den regionala freden 
och stabiliteten i östra Medelhavsområdet, 
Mellanöstern och Sydkaukasien, och dess 
roll i konflikter i Syrien, Irak, Libyen och 
Nagorno-Karabach.

32. Europaparlamentet anser att EU 
snarast måste fastställa en bättre 
geopolitisk och övergripande strategi för 
sina förbindelser på kort, medellång och 
lång sikt med Turkiet, särskilt mot 
bakgrund av den fortsatta demokratiska 
tillbakagången och den ökande 
beslutsamheten i Turkiets utrikespolitik, 
som ibland bidrar till upptrappningen av 
spänningarna och har en destabiliserande 
inverkan som hotar den regionala freden 
och stabiliteten i östra Medelhavsområdet, 
Mellanöstern och Sydkaukasien, samt 
Turkiets roll i konflikter i Syrien, Irak, 
Libyen och Nagorno-Karabach, med 
beaktande av dess roll som viktig regional 
partner och Natoallierad samt den ökande 
rivaliteten mellan Turkiet och Ryssland i 
denna region.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Ändringsförslag 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
för ECR-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
Frankrike, Tyskland och Storbritannien 
som undertecknare av handlingsplanen 
samt EU och dess medlemsstater att bygga 
upp enhet, avskräckningsförmåga och 
motståndskraft mot sekundära sanktioner 
från tredjeländers sida och att vidta 
åtgärder för att skydda EU:s legitima 
intressen, bland annat genom ett 
fullständigt ibruktagande av instrumentet 
till stöd för handelsutbyten (Instex). 
Parlamentet avvisar Förenta staternas 
ensidiga extraterritoriella återinförande av 
sanktioner efter landets utträde ur 
handlingsplanen, eftersom det undergräver 
EU:s legitima ekonomiska och 
utrikespolitiska intressen, i synnerhet 
genom att hindra humanitär handel med 
Iran under covid-19-pandemin. 
Parlamentet uppmanar Förenta staterna att 
villkorslöst återansluta sig till 
handlingsplanen, vilket bör gå hand i hand 
med att man uppmanar Iran att återgå till 
fullständig efterlevnad av sina åtaganden 
enligt avtalet.

30. Europaparlamentet uppmanar 
Frankrike, Tyskland och Storbritannien 
som undertecknare av handlingsplanen 
samt EU och dess medlemsstater att bygga 
upp enhet, avskräckningsförmåga och 
motståndskraft mot sekundära sanktioner 
från tredjeländers sida och att vidta 
åtgärder för att skydda EU:s legitima 
intressen, bland annat genom ett 
fullständigt ibruktagande av instrumentet 
till stöd för handelsutbyten (Instex). 
Parlamentet avvisar Förenta staternas 
ensidiga extraterritoriella återinförande av 
sanktioner efter landets utträde ur 
handlingsplanen, eftersom det undergräver 
EU:s legitima ekonomiska och 
utrikespolitiska intressen, i synnerhet 
genom att hindra humanitär handel med 
Iran under covid-19-pandemin. 
Parlamentet uppmanar Förenta staterna att 
villkorslöst återansluta sig till 
handlingsplanen, vilket bör gå hand i hand 
med att man uppmanar Iran att återgå till 
fullständig efterlevnad av sina åtaganden 
enligt avtalet. Parlamentet fördömer i 
detta avseende Irans beslut att börja 
anrika uran till 20 procent, vilket är en 
direkt och allvarlig överträdelse av 
kärnteknikavtalet.

Or. en
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