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Betänkande A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2014/2220(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet understryker att 

unionens styrka och relevans består i dess 

förmåga att uppbåda resurser och samtidigt 

mobilisera en bred uppsättning instrument 

inom diplomati, säkerhet, försvar, 

ekonomi, handel, utveckling och 

humanitära frågor utan att tumma på någon 

av bestämmelserna i FN-stadgan. 

Parlamentet vidhåller att de militära och 

civila GSFP-instrumenten utgör 

integrerade delar av denna omfattande 

strategi. 

4. Europaparlamentet understryker att 

unionens styrka och relevans består i dess 

förmåga att uppbåda resurser och samtidigt 

mobilisera en bred uppsättning instrument 

inom diplomati, ekonomi, handel, 

utveckling och humanitära frågor och 

bistånd utan att tumma på någon av 

bestämmelserna i FN-stadgan. Parlamentet 

vidhåller att dessa civila instrument utgör 

integrerade delar av denna omfattande 

strategi. Parlamentet beklagar kraftfullt 

att den omfattande strategin, såsom den 

tillämpas i nuläget, innebär att alla 

relevanta politikområden underställs 

GUSP/GSFP och därmed uteslutande 

geostrategiska och ekonomiska EU-

intressen. 

Or. en 
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Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 
Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
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Betänkande A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2014/2220(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet anser att frågan 

om finansiering av uppdrag och insatser 

inom GSFP är avgörande om man vill 

trygga framtiden för denna politik. Tyvärr 

har den debatt som rådet inledde i 

december 2013 om denna fråga hittills 

inte lett fram till några konkreta förslag. 

Parlamentet begär att Athenamekanismen 

systematiskt ska stå för kostnaderna för 

utplaceringen av insatser och uppdrag 

inom GSFP, särskilt när det gäller 

användning av EU-stridsgrupper, 

inkvarteringsinfrastruktur för styrkor, 

kostnader i samband med upprättande av 

ankomstplatser för trupper i 

insatsområdena och säkerhetslager av 

livsmedel och bränsle när så behövs. 

Parlamentet begär även att samma 

mekanism ska användas för att förvalta 

de ekonomiska medel som kommer från 

medlemsstaterna bilateralt eller från 

tredjeländer eller internationella 

organisationer, så att det blir möjligt för 

dem att bidra ekonomiskt till en viss insats 

och, i vederbörligen motiverade fall, 

stödja tredjeländers deltagande i EU:s 

krisberedskapsinsatser och 

krisberedskapsuppdrag. 

11. Europaparlamentet förkastar 

finansieringen av uppdrag och insatser 

inom GSFP, särskilt militära sådana, i 

synnerhet via EU:s budget. Parlamentet 

påminner om att utgifter i samband med 

operationer som har militära eller 

försvarsmässiga konsekvenser inte får 

belasta EU:s budget, enligt artikel 41.2 i 

fördraget om Europeiska unionen. 

Parlamentet förkastar Athenamekanismen 

och förslaget om att utvidga de kostnader 

som täcks av mekanismen, såsom 

användning av EU-stridsgrupper, eftersom 

detta skulle öka alla medlemsstaters 

automatiska finansiella deltagande i EU:s 

samtliga militära uppdrag. 

Or. en 
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Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 
Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
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Betänkande A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2014/2220(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet uppmuntrar till 

ytterligare insatser för att påskynda 

tillhandahållandet av finansiering för civila 

uppdrag och för att förenkla 

beslutsfattandet och genomförandet. I detta 

sammanhang anser parlamentet att 

kommissionen genom delegerade akter 

och i enlighet med artikel 210 i 

budgetförordningen bör införa särskilda 

upphandlingsregler för 

krishanteringsinsatser inom GSFP så att 

insatserna kan genomföras snabbt och 

effektivt. 

12. Europaparlamentet ifrågasätter 

förslaget att göra ytterligare insatser för att 

påskynda tillhandahållandet av finansiering 

för civila uppdrag och för att förenkla 

beslutsfattandet och genomförandet. I 

många fall måste man nämligen 

ifrågasätta huruvida sådana uppdrag 

verkligen är uteslutande civila, i och med 

att gränsen mellan civila och militära 

aspekter i ökad utsträckning håller på att 

suddas ut, särskilt inom uppdrag som rör 

reform av säkerhetssektorn och 

utbildning, och därmed strider de mot 

artikel 41.2 i fördraget om Europeiska 

unionen. 

Or. en 
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Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 
Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2014/2220(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser en 

förhandsfinansieringsmekanism som gör 

det möjligt att hjälpa de medlemsstater 

som vill delta i ett GSFP-uppdrag genom 

att betala kostnaderna och på så sätt 

underlätta deras beslut om huruvida ett 

uppdrag ska inledas. 

utgår 

Or. en 
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Betänkande A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2014/2220(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 23 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet konstaterar att de 

militära insatserna inom GSFP i allt större 

utsträckning är uppdrag som är inriktade på 

att bygga upp väpnade styrkor (EUTM 

Mali och EUTM Somalia). Parlamentet 

hyllar beslutet att genomföra dessa 

insatser, men kräver att mandatet för varje 

uppdrag ska anpassas till 

omständigheterna i varje enskild 

situation. Parlamentet anser att de enheter 

som bildas måste vara fullständigt 

operativa, dvs. med offensiv kapacitet. 

Parlamentet beklagar att det nu sällan 

planeras uppdrag med verkställande 

mandat. Med tanke på de fortsatta hoten i 

EU:s grannskap kan unionen inte tillåta 

sig att fokusera enbart på instrument som 

används efter kriser eller på instrument 

som ska göra det lättare att ta sig ur 

kriser. I stället måste unionen i enlighet 

med FN-stadgan kunna gripa in i varje 

etapp av krishanteringen. 

23. Europaparlamentet konstaterar 

bekymrat att de militära insatserna inom 

GSFP i allt större utsträckning är uppdrag 

som är inriktade på att bygga upp väpnade 

styrkor (EUTM Mali och EUTM Somalia). 

Parlamentet förkastar och beklagar 

beslutet att genomföra dessa insatser. 

Parlamentet anser att de prioriterade 

uppgifterna för EU:s utrikespolitik är  

 – att upprätthålla fred, stabilitet samt 

grundläggande rättigheter och mänskliga 

rättigheter genom en fredlig och civil 

utrikespolitik, i linje med internationell 

rätt och på ett icke-diskriminerade sätt, 

och att ta en ledande roll i den 

diplomatiska och fredliga 

konfliktlösningen, inbegripet genom 
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medlingsinitiativ och program för 

avväpning, demobilisering och 

återanpassning av f.d. kombattanter, i 

enlighet med FN-stadgan, 

 – att förbättra och stärka det 

internationella vapenhandelsfördraget 

och EU:s system för kontroll av 

vapenexport, och att stödja icke-

spridningsfördraget och 

kärnvapennedrustning, 

 – att främja fattigdomsutrotning, 

humanitär hjälp, en hållbar ekonomisk 

och social utveckling och 

millennieutvecklingsmålen samt främja 

balanserade ekonomiska förbindelser, 

rättvis handel och rättvis fördelning av 

resurser och tillgångar i EU:s grannskap 

och resten av världen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  7 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
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Betänkande A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2014/2220(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 41 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet konstaterar att rådet 

vill utarbeta projekt för att öka EU:s 

kapacitet, bland annat i fråga om ett 

fjärrstyrt luftfartygssystem (RPAS) och 

statlig satellitkommunikation. Det behövs 

en lagstiftningsram för den inledande 

integreringen av RPAS i Europas 

luftfartssystem senast 2016 med hänsyn 

till de civila och militära behoven och till 

kravet på att följa internationell rätt. 

Kommissionen uppmanas att informera 

om hur Horisont 2020-medlen för civil-

militär forskning kan användas för att 

inbegripa RPAS i det europeiska 

luftrummet. 

41. Europaparlamentet konstaterar 

bekymrat att rådet vill utarbeta projekt för 

att öka EU:s kapacitet, bland annat i fråga 

om ett fjärrstyrt luftfartygssystem (RPAS) 

och statlig satellitkommunikation. 

Parlamentet betonar att det behövs en 

lagstiftningsram för RPAS i allmänhet 

med hänsyn till de civila och militära 

behoven och till kravet på att följa 

internationell rätt. Parlamentet förkastar 

användningen och utvecklingen av 

bestyckade drönare och det olagliga 

bruket av utomrättsligt riktat dödande. 

Parlamentet förkastar kraftfullt att 

Horisont 2020-medlen används för eller 

finansierar militär, civil-militär eller 

säkerhetsrelaterad forskning i allmänhet 

och för utvecklingen och insättandet av 

RPAS i det europeiska luftrummet i 

synnerhet. 

Or. en 

 

 


