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

Förslag till resolution
Punkt

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet främjar och 
försvarar EU:s roll som en pålitlig partner 
i hela världen, en ”attraktiv partner” för 
tredje parter, en principfast – men inte 
dogmatisk – ärlig fredsmäklare, en 
referensaktör för konfliktlösning och 
medling, som främjar diplomati och 
dialog som det främsta sättet att spela en 
konstruktiv roll i globala konflikter, som 
en ledande initiativtagare för hållbar 
utveckling och som centralt bidragande 
till den multilaterala ramen, men även 
som en global aktör som är beredd att 
agera självständigt och beslutsamt när så 
krävs för att försvara EU:s egna värden 
och intressen och som axlar ansvaret 
genom att garantera sin egen säkerhet 
samt främja internationell fred och 
stabilitet, på grundval av principerna och 
värdena i FN-stadgan och enligt 
internationell rätt med respekt för den 
regelbaserade världsordningen. 
Parlamentet anser att det behövs 
kreativitet, en mer proaktiv inställning 
och mer enighet och solidaritet mellan 
medlemsstaterna samt åtaganden och 
resurser från dem för att öka EU:s 
inflytande globalt och främja dess positiva 
maktmodell och dess ansvarsfulla roll i 
den globala styrningen för att unionen 
ska kunna ta sitt strategiska ansvar i sitt 
omedelbara grannskap.

2. Europaparlamentet påminner om 
att det inte ingår i EU:s 
behörighetsområde att säkerställa 
internationell fred och stabilitet, utan att 
detta snarare är ett mandat som länder 
gett FN i enlighet med FN-stadgan. 
Parlamentet anser inte att det finns någon 
rättslig grund för att öka EU:s inflytande 
globalt eller främja dess ”positiva” 
maktmodell. 
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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att den 
ökande instabiliteten i världen, den alltmer 
konfronterande miljön, urholkningen av 
multilateralismen och ökande auktoritära 
tendenser samt de mångfasetterade 
globala utmaningar, särskilt det ökande 
konfliktklimatet, som leder till fortsatta 
och ibland återupptagna väpnade 
konflikter, bland annat vid den europeiska 
kontinentens östra och södra gränser, 
terrorism, klimatförändringar och ökande 
hot mot naturresurser, okontrollerade 
migrationsströmmar, hälsorelaterade risker, 
hybridhot som bland annat 
desinformationskampanjer, aktiva 
åtgärder och it-angrepp, bör leda till att 
unionen utvecklar sitt strategiska 
oberoende samtidigt som den stärker 
samarbetet med sina allierade. 
Parlamentet understryker i detta 
sammanhang vikten av att unionen 
upprättar ett mer strategiskt samarbete 
med tredjeländer på grundval av 
förtroende och ömsesidig nytta, och av att 
bygga allianser med likasinnade 
demokratier, även från södra halvklotet, 
samt vid behov tillfälliga koalitioner med 
andra likasinnade partner. 

3. Europaparlamentet betonar att den 
ökande instabiliteten i världen och ökande 
oförutsedda globala utmaningar, 
inbegripet väpnade konflikter som 
underblåses av länder som Turkiet, 
terrorism, okontrollerade 
migrationsströmmar, hälsorelaterade risker, 
hybridhot och it-angrepp, inte bör leda till 
att unionen utvecklar sitt strategiska 
oberoende utan bör leda till att EU:s 
medlemsstater upprättar flera strategiska 
allianser med likasinnade demokratier och 
vid behov bygger tillfälliga koalitioner med 
andra partner. 

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uttrycker oro 
över den aldrig tidigare skådade mängden 
statligt och icke-statligt stödda 
desinformations- och 
propagandakampanjer med förödande 
konsekvenser för samhällena bland annat 
i det europeiska grannskapet och särskilt 
på västra Balkan. Parlamentet fördömer 
manipuleringen och användningen av 
information som vapen, inbegripet av 
statliga, regionala och icke-statliga 
aktörer med illvilligt uppsåt samt 
plattformar och organisationer som 
utnyttjas av auktoritära tredjeländer för 
att direkt och indirekt finansiera och 
påverka Europas politiska partier och 
aktörer. Parlamentet välkomnar EU-
institutionernas välbehövliga reaktion på 
denna nya utmaning, såsom inrättandet 
av ett nytt särskilt utskott i parlamentet 
med fokus på utländsk inblandning i 
EU:s demokratiska processer, inbegripet 
desinformation, samt antagandet av 
rådsbeslutet om restriktiva åtgärder mot 
cyberattacker som hotar unionen eller 
dess medlemsstater5. Parlamentet 
understryker behovet av en reaktion som 
inte begränsar de grundläggande 
rättigheterna och friheterna. Parlamentet 
framhåller vikten av effektiv strategisk 
kommunikation på EU-nivå och lovordar 

5. Europaparlamentet uttrycker oro 
över den strategi som tillämpas för att 
bekämpa påstådd utländsk inblandning 
och desinformation. Parlamentet anser att 
yttrandefriheten bör respekteras och 
varnar för att EU i kampen mot påstådd 
desinformation bör akta sig för att bli en 
kontrapropagandamaskin eller ett 
självutnämnt sanningsministerium.



AM\1222230SV.docx PE662.814v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

stärkandet av StratCom inom 
utrikestjänsten och dess insatser för att 
fastställa och undertrycka 
desinformationskampanjer. Parlamentet 
betonar behovet av att EU ytterligare 
stärker sin kapacitet att på ett proaktivt 
sätt bekämpa falska nyheter och 
desinformation som ett hot mot 
demokratin och förbättrar sin 
säkerhetskultur för att bättre skydda sina 
informations- och 
kommunikationsnätverk. Parlamentet 
uppmanar EU att bli en föregångare när 
det gäller att förespråka en ram för 
kollektivt självförsvar och samarbete mot 
hybridhot och auktoritära regimers 
skadliga inflytande, särskilt på 
demokratiskt styre och privata företag 
globalt. Parlamentet betonar därför att 
EU måste stärka sina allianser med andra 
internationella demokratiska aktörer för 
att möta sådana hot globalt, bland annat 
genom reformerade och mer 
motståndskraftiga multilaterala 
institutioner.
___________________
5 Rådets beslut (Gusp) 2019/797 av den 
17 maj 2019 om restriktiva åtgärder mot 
cyberattacker som hotar unionen eller 
dess medlemsstater. EUT C 210, 
17.5.2019, s. 13. EUT C 210, 17.5.2019, 
s. 13.
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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 uppmanar med 
kraft medlemsstaterna att motsätta sig alla 
försök att övergå från enhällighet till 
omröstning med kvalificerad majoritet på 
något som helst Gusp-område, eftersom 
detta på ett irreparabelt och oåterkalleligt 
sätt skulle undergräva medlemsstaternas 
suveränitet.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet stöder en EU-
omfattande diskussion för att överväga 
nya samarbetsformat såsom ett europeiskt 
säkerhetsråd, eftersom det är hög tid att 
formellt inrätta effektiva format och 
institutioner för att förbättra 
samstämdheten i EU:s utrikes- och 
säkerhetspolitik, liksom dess inflytande. 
Parlamentet anser att denna idé bör 
diskuteras inom ramen för konferensen 
om Europas framtid och efterlyser på nytt 
inrättandet av ett försvarsministerråd. 

utgår

Or. en
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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 
säkerhetsrådets nuvarande 
sammansättning och sätt att fungera, 
särskilt dess ständiga medlemmar, är den 
bästa garantin för stabilitet och balans 
inom denna internationella organisation. 
Parlamentet motsätter sig att Europeiska 
unionen tilldelas en plats i säkerhetsrådet.

Or. en
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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 och för gott måste avsluta alla 
anslutningsförhandlingar med Turkiet 
och utan dröjsmål stoppa all finansiering 
till Turkiet, eftersom landet inte är ett 
europeiskt land och upprepade gånger 
har undergrävt europeiska principer och 
värden, 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.

Or. en



AM\1222230SV.docx PE662.814v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

13.1.2021 A9-0266/29

Ändringsförslag 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
för ID-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar 
behovet av att utveckla en enhetlig 
klimatpolitisk dimension av Gusp, 
eftersom klimatförändringarna i allt 
högre grad spelar en ekonomiskt, socialt 
och politiskt destabiliserande och 
riskmångfaldigande roll.

utgår

Or. en


