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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at mens budgetbevillingerne til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(FUSP) i 2016 beløb sig til 326,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 298,1 mio. EUR i 

betalingsbevillinger, har andelen af overførsler fra FUSP-kapitlet nået et hidtil uset niveau 

med 124,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 69 mio. EUR i betalingsbevillinger i 

2016; 

2. bemærker, at FUSP efter godkendelsen af bevillingsoverførsel nr. DEC/07/2017 til en 

værdi af 85 mio. EUR fra FUSP-kapitlet til EU's facilitet for flygtninge i Tyrkiet og 

stigningen i det planlagte forbrug vil have et anslået underskud på 55,6 mio. EUR frem til 

udgangen af 2017, hvis alle de planlagte aktiviteter godkendes; 

3. minder om, at FUSP-bevillingerne udgjorde 3,6 % af forpligtelsesbevillingerne under 

udgiftsområde 4 i 2016 og 0,2 % af hele EU-budgettet; beklager, at størrelsen og 

underudnyttelsen af og de systematiske overførsler fra FUSP-kapitlet åbenbarer en 

vedvarende mangel på ambitioner fra EU's side med hensyn til at agere som global aktør; 

4. gentager sin opfordring til, at traktatens instrumenter til fremskaffelse af midler til FUSP 

og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), nemlig det permanente strukturerede 

samarbejde og opstartsfonden til forberedende aktiviteter, anvendes fuldt ud; gentager, at 

der er behov for synergier med henblik på at forbedre omkostningseffektiviteten; mener, 

at EU's forsvarssamarbejde skal styrkes ved at søge efter yderligere muligheder for fælles 

indkøb, vedligeholdelse og drift af styrker og materiel, da dette ville øge EU's aktiver og 

kapacitet og muligvis vil have positiv indvirkning på forsvarsforskningen og industrielle 

anliggender; bemærker, at der på grund af medlemsstaternes finansielle begrænsninger bør 

være mere samordning og klarere beslutninger om, hvilke kapaciteter der skal 

opretholdes, så medlemsstaterne kan specialisere sig i bestemte kapaciteter; opfordrer 

medlemsstaterne til i væsentlig grad at revidere og udvide Athena-

finansieringsmekanismen og til at drage fuld fordel af de samarbejdsprojekter, der foreslås 

af Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), forudsat at de skaber merværdi for EU; 

5. opfordrer Kommissionen til at lade de stigende sikkerhedsudfordringer afspejle sig fuldt 

ud i dens forslag til den kommende flerårige finansielle ramme; mener, at både størrelsen 

af og fleksibiliteten i FUSP-budgettet skal svare til bl.a. EU-borgernes forventninger om 

EU's rolle som garant for sikkerhed, og de sandsynlige udfordringer og muligheder for 

EU's stilling som strategisk aktør efter Brexit; insisterer på, at der er behov for en global 

vision for EU's politik og instrumenter på sikkerhedsområdet, herunder et frugtbart 

samarbejde med den foreslåede europæiske forsvarsfond; opfordrer medlemsstaterne til at 

sigte efter målet om at anvende 2 % af BNP på forsvaret og til at bruge 20 % af deres 

forsvarsbudgetter på materiel, som EDA har betegnet som nødvendigt; påpeger desuden, 

at enhver ny politik skal understøttes af finansiering fra nye kilder; 

6. bemærker, at mens EU's observatørmission i Georgien, EULEX Kosovo og EUPOL 

Afghanistan historisk set er de eneste missioner med deres egne budgetposter, henhører 

mere tungtvejende missioner set fra et budgetmæssigt synspunkt, som f.eks. EUCAP 

Somalia, EUCAP Sahel Niger og EUAM Ukraine, alle under den generelle budgetpost; 
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mener, at bevillinger vedrørende enkeltstående større missioner bør opføres som separate 

budgetposter i FUSP-kapitlet med henblik på at overholde principperne om 

gennemsigtighed og specificering. 
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