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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. glæder sig over konklusionerne fra 

Det Europæiske Råd med anmodning til 

Rådet om senest i juni 2018 at vedtage en 

henstilling om et nyt instrument, der 

dækker alle krav til kapacitetsopbygning 

til støtte for sikkerhed og udvikling 

(CBSD) efter 2020, hvilket er i 

overensstemmelse med Parlamentets 

anmodning, jf. punkt 47 i dets beslutning 

af 22. november 2016 om en europæisk 

forsvarsunion; opfordrer Rådet til at 

indføre dette instrument i 2018; beklager i 

denne forbindelse dybt, at Kommissionens 

forslag om ændring af forordning (EU) 

nr. 230/2014 om oprettelse af et 

instrument, der bidrager til stabilitet og 

fred (IcSP), og den interinstitutionelle 

aftale, der blev indgået om dette 

spørgsmål; anser anvendelsen af 

forordningen om instrumentet, der 

bidrager til stabilitet og fred, for at være 

uforenelig med EU-retten, navnlig med 

retspraksis i Den Europæiske Unions 

Domstol; mener, at når først Rådet har 

oprettet et særligt instrument, bør 

forordningen om instrumentet, der 

bidrager til stabilitet og fred, reformeres 

og alle elementer under 

kapacitetsopbygningen til støtte for 

sikkerhed og udvikling afskaffes; 

Or. en 
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