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KORT BEGRUNDELSE 

Formålet med lovforslaget er at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred, 

ved at indsætte en ny artikel, der giver Unionen mulighed for at udvide sin bistand under 

ekstraordinære omstændigheder til også at omfatte kapacitetsopbygning af militære aktører i 

partnerlande og således bidrage til bæredygtig udvikling og skabelse af fredelige og 

inkluderende samfund som de vigtigste erklærede mål.  

Ordføreren støtter den generelle linje i Kommissionens forslag, men opfordrer til en nøje 

overvågning af de aktiviteter, der skal finansieres gennem det nye instrument, og fremhæver 

behovet for en fuldstændig, gennemsigtig og tværfaglig evaluering af aktiviteter vedrørende 

kapacitetsopbygning (Kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling). 

Ordføreren minder også om, at hovedmålet med Unionens udviklingspolitik er at nedbringe 

og på sigt udrydde fattigdom (artikel 208, stk. 1, i TEUF), og at midler fra DCI (instrumentet 

til finansiering af udviklingssamarbejde) eller EUF (Den Europæiske Udviklingsfond) derfor 

ikke bør ikke bidrage til aktiviteter vedrørende kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og 

udvikling. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage 

hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1. 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til traktaten om Den 

Europæiske Union, særlig artikel 24, 40, 

og artikel 41, stk. 2, 

Begrundelse 

Henvisninger til relevante artikler vedrørende kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og 

udvikling i traktaten. 

 

Ændringsforslag  2. 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 



 

PE601.264v02-00 4/19 AD\1130115DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I den europæiske konsensus om 

udvikling fra 2005 blev sammenhængen 

mellem sikkerhed og udvikling 

anerkendt16. 

1. I den europæiske konsensus om 

udvikling fra 2005 blev sammenhængen 

mellem sikkerhed og udvikling 

anerkendt16, samtidig med at deres 

komplementære karakter blev 

fremhævet16, og i dagsordenen for 

forandring16 a fra 2011 blev den indbyrdes 

sammenhæng mellem udvikling og 

sikkerhed fremhævet. 

__________________ __________________ 

16 Fælleserklæring fra Rådet og 

repræsentanterne for medlemsstaternes 

regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-

Parlamentet og Kommissionen om den 

europæiske konsensus om udvikling (EUT 

C 46 af 24.2.2006, s. 1). 

16 Fælleserklæring fra Rådet og 

repræsentanterne for medlemsstaternes 

regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-

Parlamentet og Kommissionen om den 

europæiske konsensus om udvikling: "Den 

Europæiske Konsensus", EUT C 46 af 

24.2.2006, s. 1. 

 16 a Meddelelse fra Kommissionen: 

"Forbedring af virkningen af EU's 

udviklingspolitik: En dagsorden for 

forandring", 13. oktober 2011, 

(COM(2011)0637). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Unionens udviklingspolitik bør 

som hovedmål have nedbringelse, og på 

sigt udryddelse, af fattigdom, hvilket 

fremgår tydeligt af artikel 208, stk. 1, i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), og bør være 

baseret på principperne om effektivitet i 

udviklingsbistanden; finansieringen af de 

igangværende aktiviteter vedrørende 

kapacitetsopbygning til støtte for 

sikkerhed og udvikling, som fastlægges 

ved denne forordning, bør derfor komme 

fra andre instrumenter end instrumentet 

til finansiering af udviklingssamarbejde 
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(DCI) eller Den Europæiske 

Udviklingsfond (EUF), således at disse 

midler hovedsageligt bibeholdes til 

fattigdomsbekæmpelse og -udryddelse;  

Begrundelse 

Sikkerhedsinstrumenter skal finansieres via særlige budgetposter til sikkerhed. DCI og EUF 

skal opfylde den traktatbaserede forpligtelse og anvendes til udryddelse af fattigdom. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) Unionen bør tage hensyn til 

målene for udviklingssamarbejdet i de 

politikker, den iværksætter, som 

sandsynligvis vil berøre 

udviklingslandene, som det fremgår af 

artikel 208 i TEUF; eftersom enhver form 

for underordning af udviklingsbistanden 

og -samarbejdet i forhold til sikkerheds- 

eller forsvarspolitik absolut skal undgås, 

bør de eksterne finansieringsinstrumenter 

– herunder instrumentet, der bidrager til 

sikkerhed og fred – derfor gennemføres i 

denne ånd. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) De Forenede Nationers (FN) 2030-

dagsorden for bæredygtig udvikling, der 

blev vedtaget i september 2015, 

understreger vigtigheden af at fremme 

fredelige og inklusive samfund, både som 

et mål for bæredygtig udvikling (nr. 16) og 

med henblik på at skabe andre 

udviklingspolitiske resultater. Mål for 

(2) De Forenede Nationers 2030-

dagsorden for bæredygtig udvikling, der 

blev vedtaget i september 2015, beskriver 

målene for bæredygtig udvikling, hvoraf 

det første er udryddelse af fattigdom (SDG 

1). Mål nr. 16 for bæredygtig udvikling 

understreger vigtigheden af at fremme 

fredelige og inkluderende samfund. Mål 
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bæredygtig udvikling nr. 16 kræver 

specifikt en styrkelse af "de relevante 

nationale institutioner, herunder gennem 

internationalt samarbejde for 

kapacitetsopbygning på alle niveauer, 

navnlig i udviklingslande, for bl.a. at 

forebygge vold og bekæmpe terrorisme og 

kriminalitet".17 

for bæredygtig udvikling nr. 16.a kræver 

specifikt en styrkelse af "de relevante 

nationale institutioner, herunder gennem 

internationalt samarbejde, med henblik på 

kapacitetsopbygning på alle niveauer, 

navnlig i udviklingslande, for bl.a. at 

forebygge vold og bekæmpe terrorisme og 

kriminalitet".17 

__________________ __________________ 

17FN, A/RES/70/1, resolution vedtaget af 

Generalforsamlingen den 25. september 

2015. 

17FN, A/RES/70/1, resolution vedtaget af 

Generalforsamlingen den 25. september 

2015. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Støtte til sikkerhedssektorens 

aktører, herunder militæret under 

ekstraordinære omstændigheder, i 

tredjelande til forebyggelse af konflikter, 

krisestyring eller stabilisering er afgørende 

for at sikre passende betingelser for 

fattigdomsbekæmpelse og udvikling. Disse 

aktioner er særligt nødvendige for at sikre 

beskyttelse af civilbefolkningerne i de 

områder, der er ramt af konflikter, kriser og 

skrøbelighed. God forvaltning og effektiv 

demokratisk kontrol og civil kontrol med 

sikkerhedssystemet, herunder militæret, 

såvel som overholdelse af 

menneskerettighederne og 

retsstatsprincippet er i enhver 

sammenhæng væsentlige egenskaber ved 

en velfungerede stat og bør derfor 

fremmes gennem en mere omfattende 

reform af bistanden til sikkerhedssektoren 

i tredjelande. 

(3) Reform af sikkerhedssektoren, 

herunder støtte til væbnede styrker under 

ekstraordinære omstændigheder, i 

tredjelande til forebyggelse af konflikter, 

krisestyring eller stabilisering er afgørende 

for at sikre passende betingelser, herunder 

god forvaltning, for en effektiv anvendelse 

af udviklingssamarbejde, hvis hovedmål 

er fattigdomsbekæmpelse. Disse aktioner 

er særligt nødvendige for at sikre 

beskyttelse af civilbefolkningerne i de 

områder, der er ramt af konflikter, kriser og 

skrøbelighed. God forvaltning og effektiv 

demokratisk kontrol og civil kontrol med 

sikkerhedssystemet, herunder militæret, 

såvel som overholdelse af 

menneskerettigheder og 

retsstatsprincipper er i enhver 

sammenhæng væsentlige egenskaber ved 

en velfungerede stat. Anvendelsen af dette 

instrument bør overvåges nøje, og der bør 

gives regelmæssige opdateringer til 

Europa-Parlamentet om de aktiviteter, der 

finansieres i henhold til dens 

bestemmelser. Det bør bemærkes, at 

varigheden af dette instrument er skarpt 

begrænset til udgangen af den nuværende 
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flerårige finansielle ramme, hvorefter 

Kommissionen bør gennemføre en 

fuldstændig tværgående evaluering af de 

foranstaltninger, der finansieres i 

overensstemmelse med bestemmelserne 

om kapacitetsopbygning til støtte for 

sikkerhed og udvikling i henhold til denne 

forordning, samt af de relevante 

instrumenter, der anvendes af 

medlemsstaterne til at finansiere 

kapacitetsopbygning til støtte for 

sikkerhed og udvikling. Denne evaluering 

bør vurdere kohærensen mellem 

foranstaltninger vedrørende 

kapacitetsopbygning til støtte for 

sikkerhed og udvikling, der finansieres af 

Unionen og dens medlemsstater, og EU's 

globale strategi og FN's mål for 

bæredygtig udvikling. Eventuelle 

fremtidige instrumenter, der oprettes for 

at håndtere sammenhængen mellem 

sikkerhed og udvikling, bør baseres på 

konklusionerne af denne evaluering, bør 

kun iværksættes efter en vidtfavnende 

offentlig høring med deltagelse af mange 

interessenter og bør fremme civilt 

samarbejde mellem EU-strukturer, lokale 

og regionale offentlige eller 

mellemstatslige strukturer samt NGO'er 

med henblik på at yde støtte til 

tredjelande. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I Rådets konklusioner om den 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(FSFP) af 18. maj 2015 opfordres der til at 

udforske mulighederne for at øge 

sammenhængen og koordineringen mellem 

EU's sikkerheds- og udviklingsaktioner og 

til at forbedre kapacitetsopbygningen til 

støtte for sikkerhed og udvikling, navnlig 

med hensyn til finansieringsinstrumenter.19 

(6) I Rådets konklusioner om den 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(FSFP) af 18. maj 2015 opfordres der til at 

udforske mulighederne for at øge 

sammenhængen og koordineringen mellem 

EU's sikkerheds- og udviklingsaktioner og 

til at forbedre kapacitetsopbygningen til 

støtte for sikkerhed og udvikling, navnlig 

med hensyn til finansieringsinstrumenter.19 
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Der bliver ligeledes opfordret til at udvikle 

en EU-strategiramme for reformen af 

sikkerhedssektoren for således at samle 

FSFP og alle andre relevante værktøjer 

under den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (FUSP) såvel som 

instrumenterne for udviklingssamarbejde 

og aktører inden for frihed, sikkerhed og 

retfærdighed. 

Der bliver ligeledes opfordret til at udvikle 

en EU-strategiramme for reformen af 

sikkerhedssektoren for således at samle 

FSFP og alle andre relevante værktøjer 

under den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (FUSP) såvel som 

aktører inden for frihed, sikkerhed og 

retfærdighed. 

__________________ __________________ 

19 Rådet for Udenrigsanliggender 

(forsvarsministrene), konklusioner om 

FSFP, dokument 8971/15 af 18. maj 2015. 

19 Rådet for Udenrigsanliggender 

(forsvarsministrene), konklusioner om 

FSFP, dokument 8971/15 af 18. maj 2015. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Konklusionerne fra Det 

Europæiske Råds møde den 7. og 8. 

februar 2013 præciserede, at mindst 90 % 

af Unionens samlede eksterne bistand bør 

betragtes som officiel udviklingsbistand i 

henhold til den definition, der er fastlagt 

af OECD's Komité for Udviklingsbistand 

(DAC). Det er derfor afgørende, at 

tildelingen af støtte i henhold til den 

reviderede forordning (EU) nr. 230/2014, 

så vidt muligt afspejler dette forhold. 

Begrundelse 

Næsten 90 % af udgifterne under instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP), 

opfylder i øjeblikket DAC-kriterierne. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 



 

AD\1130115DA.docx 9/19 PE601.264v02-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Det primære mål for den officielle 

udviklingsbistand (ODA) er ikke at 

finansiere sikkerhedsrelaterede 

instrumenter.  

Begrundelse 

Sikkerhedsinstrumenter skal finansieres via særlige budgetposter til sikkerhed. DCI og EUF 

skal opfylde den traktatbaserede forpligtelse og anvendes til udryddelse af fattigdom. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6c) I Rådets konklusioner1a af 20. juli 

2015 vedrørende handlingsplanen for 

menneskerettigheder og demokrati 2015-

2019, navnlig den tilføjede EU-

handlingsplan for menneskerettigheder 

og demokrati, opfordres Kommissionen, 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

(EU-Udenrigstjenesten) og Rådet til 

senest i 2017 at udvikle og gennemføre en 

due diligence-politik for at sikre, at 

Unionens støtte til sikkerhedsstyrker er i 

overensstemmelse med og bidrager til 

gennemførelsen af Unionens 

menneskerettighedspolitik og er i 

overensstemmelse med fremme, 

beskyttelse og håndhævelse af den 

internationale 

menneskerettighedslovgivning og den 

humanitær folkeret, alt efter hvad der er 

relevant. 

 __________________ 

 http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-10897-2015-INIT/da/pdf 

Begrundelse 

Inden ikrafttrædelsen af den ændrede IcSP-forordning er det af afgørende betydning, at en 
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due diligence-politik, der sikrer, at EU's støtte til sikkerhedsstyrker i henhold til den nye 

artikel 3a er i overensstemmelse med EU's menneskerettighedspolitik, får virkning. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6d) Hvad angår de muligheder, der er 

til rådighed inden for den fælles udenrigs- 

og sikkerhedspolitik (FUSP), peges der i 

Europa-Parlamentets beslutning af 22. 

november 2016 om Den Europæiske 

Forsvarsunion i punkt 47 på en eventuel 

reform af Athenamekanismen for at 

udvide denne mekanismes potentiale med 

hensyn til omkostningsfordeling og fælles 

finansiering, især for at opbygge kapacitet 

hos militære aktører i partnerlande (for så 

vidt angår uddannelse, vejledning, 

rådgivning, levering af udstyr, forbedring 

af infrastruktur og andre tjenester). En 

lignende mekanisme blev udviklet uden 

for EU-budgettet ved hjælp af 

fredsfaciliteten for Afrika. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at understrege, at der inden for FUSP er muligheder for at gennemføre 

programmer med henblik på opbygning af militær kapacitet i tredjelande. En af disse 

muligheder kunne være en reform af Athenamekanismen, hvilket allerede er blevet søgt 

fremmet og støttet i en nylig beslutning fra Europa-Parlamentet. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

”Hvis Unionen yder bistand til aktører 

inden for sikkerhedssektoren, kan det 

under de ekstraordinære omstændigheder 

”Hvis Unionen yder bistand til aktører 

inden for sikkerhedssektoren, kan det 

under de ekstraordinære omstændigheder 
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fastsat i artikel 3a omfatte militære aktører, 

navnlig inden for rammerne af en mere 

omfattende reformproces for 

sikkerhedssektoren og/eller 

kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed 

og udvikling i tredjelande, i 

overensstemmelse med det overordnede 

mål om bæredygtig udvikling." 

fastsat i artikel 3a omfatte militære aktører, 

navnlig inden for rammerne af en mere 

omfattende reformproces for 

sikkerhedssektoren og/eller 

kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed 

og udvikling i tredjelande, i 

overensstemmelse med målene for 

bæredygtig udvikling og principperne om 

bistandseffektivitet og politikkohærens." 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 3a – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kapacitetsopbygning til støtte for 

sikkerhed og udvikling 

Kapacitetsopbygning i forbindelse med 

reform af sikkerhedssektoren 

Begrundelse 

Eventuelle foranstaltninger inden for rammerne af den nye artikel 3a bør indgå i et bredere 

initiativ til en reform af sikkerhedssektoren (RSS) i overensstemmelse med det nye EU-

koncept om RSS og relevante RSS-foranstaltninger inden for rammerne af instrumenterne til 

udviklingssamarbejde. Sådanne foranstaltninger bør fokusere på at reformere relevante 

statslige strukturer på en måde, som styrker parlamentarisk og civil kontrol, 

gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet. Foranstaltninger under artikel 3a bør ikke 

forstås som kriserespons, men som komponenter i en mellemlang- og langsigtet 

strukturreformpolitik. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 3a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Bistand kan omfatte 

kapacitetsopbygningsprogrammer til støtte 

for sikkerhed og udvikling, herunder 

uddannelse, mentorordninger og 

rådgivning såvel som tilvejebringelse af 

2. Bistanden skal kunne omfatte 

kapacitetsopbygningsprogrammer til støtte 

for sikkerhed og udvikling, herunder 

uddannelse, mentorordninger og 

rådgivning såvel som tilvejebringelse af 
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udstyr, infrastrukurforbedringer og andre 

tjenester. 

udstyr, infrastrukturforbedringer og andre 

tjenester. 

 Bistand, der falder ind under denne 

artikel, finansieres gennem omfordeling 

inden for udgiftsområde IV i Unionens 

almindelige budget for den flerårige 

finansielle ramme 2014-2020, uden at der 

mobiliseres ekstra midler. Denne 

omfordeling må ikke omfatte anvendelse 

af bevillinger, der er tildelt 

foranstaltninger i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 233/2014. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 

2014 om oprettelse af et instrument til 

finansiering af udviklingssamarbejde for 

perioden 2014-2020 

Begrundelse 

Parlamentet anmoder om en lukket positivliste over aktiviteter, der kan ydes bistand til under 

instrumentet, og minder om, at DCI-midler ikke kan anvendes til at finansiere aktiviteter 

vedrørende kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 3a – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Bistand i medfør af denne artikel 

kan kun ydes: 

3. Bistand i medfør af denne artikel 

skal fortsat være ekstraordinær og skal 
ydes på følgende to betingelser: 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 3a – stk. 3 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvis der findes konsensus mellem 

det pågældende land og det internationale 

samfund og/eller Den Europæiske Union 

om, at sikkerhedssektoren, og navnlig 

militæret, er afgørende for stabilitet, fred 

og udvikling, særligt i kriser og skrøbelige 

sammenhænge og situationer. 

b) hvis der findes konsensus mellem 

det pågældende land og Den Europæiske 

Union om, at sikkerhedssektoren, 

herunder landets væbnede styrker, er 

afgørende for bevarelse, etablering eller 

genoprettelse af de betingelser, der er 

afgørende for en bæredygtig udvikling. 

Begrundelse 

Det primære mål kan ikke ændres i retning af stabilitet, fred og krisestyring, uden at 

tyngdepunktet ændres. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 3a – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) anskaffelse af våben og 

ammunition 

b) anskaffelse af våben, reservedele 

og ammunition eller andet udstyr beregnet 

til at slå ihjel 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 3a – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen skal ved 

udformning og gennemførelse af 

foranstaltninger i henhold til denne artikel 

fremme partnerlandets ejerskab. Den skal 

ligeledes udvikle de påkrævede elementer 

og den gode praksis for at sikre 

bæredygtighed på mellemlang og lang sigt 

samt fremme retsstatsprincippet og 

etablerede internationale lovprincipper. 

5. Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten sikrer ved udformning 

og gennemførelse af foranstaltninger i 

henhold til denne artikel fuldstændig 

komplementaritet med andre EU-

instrumenter til ekstern bistand og 

sammenhæng med den overordnede 

eksterne indsats, herunder med FUSP, og 

fremmer partnerlandets ejerskab. 
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Kommissionen skal ligeledes udvikle de 

påkrævede elementer og den gode praksis 

for at sikre bæredygtighed på mellemlang 

og lang sigt samt fremme 

retsstatsprincippet og etablerede 

internationale lovprincipper. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 3a – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Kommissionen fastsætter passende 

risikovurderings-, overvågnings- og 

evalueringsprocedurer i forbindelse med 

foranstaltningerne i medfør af denne 

artikel." 

6. Kommissionen fastsætter passende 

risikovurderings-, overvågnings- og 

evalueringsprocedurer i forbindelse med 

foranstaltningerne i medfør af denne artikel 

og offentliggør denne information 

hurtigst muligt. Europa-Parlamentet 

underrettes altid direkte. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Artikel 7, stk. 1, affattes således: udgår 

"1. Unionens bistand i henhold til artikel 

3 og, hvor det er relevant, artikel 3a ydes 

gennem ekstraordinære 

bistandsforanstaltninger og midlertidige 

indsatsprogrammer." 

 

Begrundelse 

Afgørelser vedrørende den nye artikel 3a om militær kapacitetsopbygning bør ikke træffes ved 

at anvende de procedurer, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, som er beregnet til at 

træffe hurtige beslutninger om uopsættelige ekstraordinære bistandsforanstaltninger. 

Proceduren for artikel 3 involverer ikke Europa-Parlamentet, men det gør proceduren for 
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artikel 4 og 5. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tematiske strategidokumenter 

udgør det generelle grundlag for 

gennemførelsen af bistanden i henhold til 

artikel 4 og 5 samt, hvor det er relevant, 

artikel 3a Tematiske strategidokumenter 

skal danne ramme for samarbejdet mellem 

EU og det berørte partnerland eller de 

berørte regioner. 

1. Tematiske strategidokumenter 

udgør det generelle grundlag for 

gennemførelsen af bistanden i henhold til 

artikel 4 og 5, samt til artikel 3a. 

Tematiske strategidokumenter skal danne 

ramme for samarbejdet mellem EU og det 

berørte partnerland eller de berørte 

regioner. 

Begrundelse 

Proceduren for artikel 4 og 5 i denne forordning er den behørige procedure for den nye 

artikel 3a. Denne procedure garanterer, at Parlamentet er involveret i processen, og at 

militære kapacitetsopbygningsforanstaltninger udformes som såkaldt langsigtede 

foranstaltninger, der adresserer strukturelle problemer i forbindelse med mere omfattende 

bestræbelser på reform af sikkerhedssektoren. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

”1.  Kommissionen sikrer, at alle 

foranstaltninger, der vedtages i henhold til 

denne forordning i forbindelse med 

bekæmpelsen af terrorisme og organiseret 

kriminalitet, såvel som foranstaltninger 

omfattet af artikel 3a, gennemføres i 

overensstemmelse med international ret, 

herunder den humanitære folkeret." 

1. Kommissionen sikrer, at alle 

foranstaltninger, der vedtages i henhold til 

denne forordning i forbindelse med 

bekæmpelsen af terrorisme og organiseret 

kriminalitet, såvel som foranstaltninger 

omfattet af artikel 3a, gennemføres i 

overensstemmelse med international ret, 

herunder den humanitære folkeret og 

menneskerettighedslovgivningen, og 

Unionens due diligence-politik for at 
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sikre, at Unionens støtte til 

sikkerhedsstyrker overholder og bidrager 

til gennemførelsen af Unionens 

menneskerettighedspolitik og er i 

overensstemmelse med fremme, 

beskyttelse og håndhævelse af den 

internationale 

menneskerettighedslovgivning og den 

humanitære folkeret. Kommissionen 

offentliggør hurtigst muligt sine 

vurderinger, som har betydning herfor. 

Begrundelse 

Der er nødt til at være en udtrykkelig henvisning til "princippet om ikke at gøre skade" og til 

menneskerettighedslovgivningen. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (ny) 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 13 – stk. 3 – litra b a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. I artikel 13, stk. 3, indsættes 

følgende litra: 

 "ba)  21 procentpoint af 

finansieringsrammen til foranstaltninger, 

der falder ind under artikel 5" 

Begrundelse 

I artikel 13 i denne forordning præciseres det, at foranstaltningerne i artikel 3 og artikel 4 

kan forbruge henholdsvis 70% og 9% af finansieringsrammen. For at sikre, at artikel 5 

fortsat modtager mindst 21 %, er det vigtigt at tilføje denne formulering. Ellers er der en 

risiko for, at den nye artikel 3a ikke alene forbruger 100 mio. EUR, men også midler, der er 

beregnet, men ikke øremærket ordentligt, til artikel 5. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 b (ny) 

Forordning (EU) nr. 230/2014 

Artikel 13 – stk. 3 – litra b b (ny) 



 

AD\1130115DA.docx 17/19 PE601.264v02-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b) I artikel 13, stk. 3, indsættes 

følgende litra: 

 "bb)  bistand, der falder ind under 

artikel 3a, begrænses til højst 100 000 000 

EUR." 

Begrundelse 

Det er vigtigt at garantere, at indførelsen af den nye artikel 3a om militær 

kapacitetsopbygning, ikke fører til, at de midler, der er til rådighed for de allerede 

eksisterende artikler 3, 4 og 5, reduceres. 

 



 

PE601.264v02-00 18/19 AD\1130115DA.docx 

DA 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred 

Referencer COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD) 

Korresponderende udvalg 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

AFET 

12.9.2016 
   

Udtalelse fra 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

DEVE 

12.9.2016 

Ordfører for udtalelse 

       Dato for valg 

Linda McAvan 

10.2.2017 

Oprindelig ordfører for udtalelse Paavo Väyrynen 

Behandling i udvalg 25.4.2017 29.5.2017   

Dato for vedtagelse 3.7.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

13 

8 

1 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian 

Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian 

Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, 

Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Frank Engel, Ádám Kósa, Judith Sargentini 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

John Stuart Agnew, Jean-Paul Denanot, Estefanía Torres Martínez 

 



 

AD\1130115DA.docx 19/19 PE601.264v02-00 

 DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

13 + 

PPE Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Cristian Dan 

Preda, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko 

S&D Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, 

Linda McAvan, Elly Schlein 

 

8 - 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen 

EFDD John Stuart Agnew, Ignazio Corrao 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

Verts/ALE Heidi Hautala, Judith Sargentini 

 

1 0 

PPE Joachim Zeller 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


