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Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2017/2123(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. glæder sig over de tydelige 

fremskridt, der er gjort med hensyn til at 

udforme en stærkere europæisk 

forsvarspolitik siden vedtagelsen af EU's 

globale strategi for udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken i juni 2016; glæder 

sig navnlig over oprettelsen af en 

europæisk forsvarsfond, den foreslåede 

udvidelse af den forberedende 

foranstaltning vedrørende forsvarsrelateret 

forskning og forslaget om et program for 

udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri (EDIDP); opfordrer 

medlemsstaterne til at øge deres 

fremtidige økonomiske bidrag til EU-

budgettet for at dække alle EU's 

yderligere omkostninger i forbindelse med 

Den Europæiske Forsvarsfond; 

13. afviser en stærkere europæisk 

forsvarspolitik; afviser navnlig oprettelsen 

af en europæisk forsvarsfond, den 

foreslåede udvidelse af den forberedende 

foranstaltning vedrørende forsvarsrelateret 

forskning og forslaget om et program for 

udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri (EDIDP) erindrer i denne 

forbindelse om, at artikel 41, stk. 2, i TEU 

forbyder, at aktionsudgifter vedrørende 

operationer, der har indvirkning på 

militær- eller forsvarsområdet, finansieres 

via EU-budgettet; 

Or. en 
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Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. påpeger, at Kommissionen og et 

stigende antal medlemsstater har 

forpligtet sig til at oprette den europæiske 

forsvarsunion, og at der er stor opbakning 

hertil hos EU-borgerne; understreger, at 

dette er i overensstemmelse med et krav 

fra EU-borgerne og fra Parlamentet, 

navnlig i form af talrige henstillinger, 

som det har fremsat i sine tidligere 

beslutninger; understreger den øgede 

effektivitet, afskaffelsen af dobbeltarbejde 

og den reduktion af omkostningerne, der 

vil opstå som følge af en bedre integration 

af EU's forsvar; understreger imidlertid, 

at gennemførelsen af en reel europæisk 

forsvarsunion kræver fortsat politisk vilje 

og beslutsomhed; opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at forpligte sig til et 

fælles og autonomt europæisk forsvar og 

til at bestræbe sig på at sikre, at deres 

nationale forsvarsbudgetter når op på 

mindst 2 % af deres respektive BNP inden 

for de næste ti år; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. glæder sig over den nyligt 

demonstrerede politiske vilje til at gøre 

FSFP mere effektiv; støtter alle forsøg på 

at udnytte Lissabontraktatens fulde 

potentiale ved at sikre, at samarbejdet 

mellem medlemsstaterne fungerer, og 

skabe operationelt relevant kapacitet til 

gennemførelse af opgaverne i artikel 43, 

stk. 1, i TEU ved: 

udgår 

a) straks at oprette den i traktaten 

planlagte opstartsfond for at give 

mulighed for hurtig iværksættelse af 

operationer 

 

b) at etablere et permanent struktureret 

samarbejde (PESCO) om de militære 

aspekter, som er nødvendige for at 

gennemføre FSFP-opgaver såsom 

permanent sammenlægning af militære 

enheder 

 

c) at reformere den mellemstatslige fælles 

finansieringsmekanisme Athena for at 

operationalisere solidariteten mellem de 

medlemsstater, der kun kan bidrage 

økonomisk, og dem, der kun kan bidrage 

med tropper til en FSFP-operation 
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d) at gøre sammenlægning og deling af 

kapacitet til reglen snarere end 

undtagelsen og gå i retning af at 

gennemføre størstedelen af de 300 

forslag, der blev fremsat af de 28 

forsvarschefer i 2011 

 

e) at sammenlægge nationale ressourcer 

vedrørende forskning, udvikling, indkøb 

vedligeholdelse og uddannelse 

 

f) at samordne den nationale 

forsvarsplanlægning (samordnet årlig 

gennemgang vedrørende forsvar - 

CARD), som det er planlagt i øjeblikket 

 

g) at indføre fælles regler for militær 

certificering og en fælles politik for 

forsyningssikkerhed 

 

h) at lade Kommissionen styrke reglerne 

for det indre marked i henhold til 

direktivet om indkøb af forsvarsmateriel 

fra 2009 i forbindelse med nationale 

indkøbsprojekter på forsvarsområdet; 

 

Or. en 
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Punkt 31 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  31a. afviser på det kraftigste 

etableringen og gennemførelsen af det 

permanente strukturerede samarbejde 

(PESCO), fordi det de facto betyder 

oprettelse af en europæisk forsvarsunion 

og en yderligere militarisering af EU; 

advarer om, at med PESCO vil den 

eksisterende regel om enstemmighed i 

Rådet i forbindelse med afgørelser om 

FUSP og FSFP blive annulleret;  

Or. en 
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Punkt 39 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  39a. modsætter sig tanken om at oprette 

et GD Forsvar; modsætter sig ligeledes al 

yderligere militarisering af Den 

Europæiske Union og dens politikker; 

understreger, at EU bør opretholde fred 

og stabilitet, fremme og beskytte de 

grundlæggende rettigheder og 

menneskerettighederne ved hjælp af en 

fredelig og civil udenrigspolitik og 

fokusere på diplomatisk og fredelig 

konfliktløsning, bl.a. via 

mæglingsinitiativer; 

Or. en 
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Punkt 46 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  46a. afviser finansiering af FSFP-

missioner og militære operationer, 

navnlig via EU-budgettet; minder om, at 

udgifter hidrørende fra foranstaltninger, 

der har indvirkning på militær- eller 

forsvarsområdet ifølge artikel 41, stk. 2, i 

TEU ikke kan afholdes over Unionens 

budget; afviser Athenamekanismen og 

den foreslåede udvidelse af udgifter, der 

er berettiget til støtte i forbindelse med 

denne mekanisme, såsom indsættelse af 

EU-kampgrupper, da dette vil øge de 

enkelte medlemsstaters automatiske 

finansielle deltagelse i alle EU's militære 

missioner; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. glæder sig over Kommissionens 

forslag om at revidere instrumentet, der 

bidrager til stabilitet og fred (IcSP), for at 

støtte aktioner, der gennemføres inden for 

rammerne af initiativet til 

kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed 

og udvikling (CBSD), som vil sætte EU i 

stand til at finansiere kapacitetsopbygning 

og modstandsdygtighed og bidrage til at 

styrke kapaciteten i partnerlande; 

opfordrer EU-Udenrigstjenesten og 

Kommissionen til ufortøvet at gennemføre 

CBSD-initiativet, forbedre FSFP-

missionernes effektivitet og 

bæredygtighed og indføre en mere 

fleksibel og integreret EU-tilgang, der 

udnytter synergier mellem det civile og det 

militære område;  

70. afviser på det kraftigste 

Kommissionens forslag om at revidere 

instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred (IcSP), for at støtte aktioner, der 

gennemføres inden for rammerne af 

initiativet til kapacitetsopbygning til støtte 

for sikkerhed og udvikling (CBSD), som 

vil sætte EU i stand til at finansiere 

uddannelse af og udstyr til militære 

aktører i partnerlande; mener, at dette vil 

åbne døren for misbrug af 

udviklingsbistand, og at det ville være i 

strid med artikel 208 i TEUF, der har til 

formål at udrydde fattigdom;  

Or. en 

 

 


