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Betænkning A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og 

den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 

2017/2280(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

88. understreger, at dette instrument 

fremover giver Unionen mulighed for at 

finansiere uddannelsestiltag og levering af 

udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe 

(såsom it-systemer, hospitaler osv.), til 

tredjelandes væbnede styrker med henblik 

på at opfylde presserende behov, på kort og 

mellemlang sigt, som led i opfyldelsen af 

målsætninger inden for bæredygtig 

udvikling;  

88. mener, at forordningen om 

instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred, efter 2020 ikke bør omfatte den 

militære komponent vedrørende bistand 

til partnerlande med henblik på 

kapacitetsopbygning til støtte for 

sikkerhed og udvikling (CBSD), da dette 

politisk ville svække EU's eneste 

instrument for civil konfliktforebyggelse; 

minder også om, at CBSD-finansiering i 

henhold til den nuværende forordning om 

instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred, er i strid med artikel 209 TEUF, 

Domstolens relevante retspraksis eller de 

grænser for militærudgifter, der er fastsat 

i artikel 41, stk. 2, TEU; 

Or. en 
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Betænkning A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og 

den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 

2017/2280(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  88a. opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at bevare et enkelt, 

specifikt instrument for civil 

konfliktforebyggelse og hurtigt civilt 

kriseberedskab ved at bibeholde 

instrumentet, der bidrager til stabilitet og 

fred, som et særskilt instrument i 

arkitekturen efter 2020; understreger, at 

bevarelsen af instrumentet, der bidrager 

til stabilitet og fred, er afgørende for at 

sikre Unionens troværdighed, især med 

hensyn til dens engagement i fred og 

sikkerhed; opfordrer Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten til at tage højde for 

den stigende efterspørgsel efter civil 

konfliktforebyggelse i Europas 

naboskabsområde ved at tredoble de 

tilgængelige midler til en sådan indsats, 

især initiativer til finansiering inden for 

mægling, dialog og forsoning; 

understreger, at en sådan stigning ikke 

bør sikres på bekostning af den civile 

konfliktforebyggelse og fredsopbygning i 

andre regioner;  

Or. en 
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Betænkning A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og 

den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 

2017/2280(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 121 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

121. påskønner EU's engagement i 

spørgsmål som menneskerettigheder, 

demokrati og støtte til civilsamfundet samt 

i forskellige mål, målsætninger og den 

særlige politiske og strategiske værdi af de 

nuværende instrumenter; understreger, at 

reformen ikke bør undergrave de politiske 

mål for de enkelte instrumenter; forstår de 

særlige forhold med hensyn til mål og 

gennemførelse, når det kommer til ENI, 

IPA og EIDHR, og mener derfor, at disse 

bør være uafhængige på grund af 

strategiske og politiske overvejelser; 

121. påskønner EU's engagement i 

spørgsmål som menneskerettigheder, 

demokrati og støtte til civilsamfundet samt 

i forskellige mål, målsætninger og den 

særlige politiske og strategiske værdi af de 

nuværende instrumenter; understreger, at 

reformen ikke bør undergrave de politiske 

mål for de enkelte instrumenter; forstår de 

særlige forhold med hensyn til mål og 

gennemførelse, når det kommer til ENI, 

IPA, instrumentet, der bidrager til 

stabilitet og fred, og EIDHR, og mener 

derfor, at disse bør være uafhængige på 

grund af strategiske og politiske 

overvejelser; 

Or. en 

 

 


