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Ændringsforslag 1
Nedzhmi Ali

Forslag til beslutning
Henvisning 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til afsnit V i traktaten om 
Den Europæiske Union (TEU), særlig 
artikel 21, 24, 41, 42, 43, 44 og 46,

– der henviser til afsnit V i traktaten om 
Den Europæiske Union (TEU), særlig 
artikel 21, 24, 41, 42, 43, 44, 45 og 46,

Or. en

Ændringsforslag 2
Nedzhmi Ali

Forslag til beslutning
Henvisning 10 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Det Europæiske 
Forsvarsagenturs årsberetning fra 2014 
og regnskab fra 2013,

Or. en

Ændringsforslag 3
Georg Mayer, Harald Vilimsky
Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at det stadig mere 
ustabile sikkerhedsklima gør det påkrævet 
at styrke FSFP med henblik på at gøre 
den til et mere effektivt politikinstrument;

A. der konstaterer, at EU selv har 
tilvejebragt det stadig mere ustabile 
sikkerhedsklima, f.eks. det anspændte og 
diplomatisk ensidige forhold til Rusland;
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Or. de

Ændringsforslag 4
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at det stadig mere
ustabile sikkerhedsklima gør det påkrævet 
at styrke FSFP med henblik på at gøre den 
til et mere effektivt politikinstrument;

A. der henviser til, at det stadig mere
udfordrende sikkerhedsklima gør det 
påkrævet at styrke FSFP med henblik på at 
gøre den til et mere effektivt 
politikinstrument samt en reel garant for 
EU-borgernes sikkerhed og for fremme af 
europæiske interesser og værdier;

Or. en

Ændringsforslag 5
Nedzhmi Ali

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at det stadig mere 
ustabile sikkerhedsklima gør det påkrævet 
at styrke FSFP med henblik på at gøre den 
til et mere effektivt politikinstrument;

A. der henviser til, at det stadig mere 
ustabile sikkerhedsklima er kendetegnet 
ved nye risici og trusler, som ingen 
medlemsstat kan klare alene; opfordrer til 
en styrkelse af FSFP med henblik på at 
gøre den til et mere effektivt 
politikinstrument;

Or. en

Ændringsforslag 6
Angel Dzhambazki

Forslag til beslutning
Betragtning A
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at det stadig mere 
ustabile sikkerhedsklima gør det påkrævet 
at styrke FSFP med henblik på at gøre den 
til et mere effektivt politikinstrument;

A. der henviser til, at det stadig mere 
ustabile eksterne sikkerhedsklima gør det 
påkrævet at styrke FSFP med henblik på at 
gøre den til et mere effektivt 
politikinstrument; der henviser til, at EU 
bør styrke sikkerheden ved sine ydre 
grænser;

Or. bg

Ændringsforslag 7
Philippe Juvin

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at det stadig mere 
ustabile sikkerhedsklima gør det påkrævet 
at styrke FSFP med henblik på at gøre den 
til et mere effektivt politikinstrument;

A. der henviser til, at det stadig mere 
ustabile interne og eksterne
sikkerhedsklima gør det påkrævet at styrke 
FSFP med henblik på at gøre den til et 
mere effektivt politikinstrument;

Or. fr

Ændringsforslag 8
Philippe Juvin

Forslag til beslutning
Betragtning A a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at nedskæringerne i 
de nationale forsvarsbudgetter gør det 
vanskeligt at opretholde medlemsstaternes 
militærapparater og forhindrer en 
styrkelse af EU's forsvarskapacitet;

Or. fr
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Ændringsforslag 9
Nedzhmi Ali

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at budgetnedskæringer 
på forsvarsudgifterne og eksisterende 
overlapninger gør det nødvendigt at 
revurdere finansieringen af FSFP-
missioner og -operationer gennem en bedre 
og mere omkostningseffektiv udnyttelse af 
budgetbevillingerne;

B. der henviser til, at budgetnedskæringer 
på forsvarsudgifterne og eksisterende 
overlapninger gør det nødvendigt at 
revurdere finansieringen af FSFP-
missioner og -operationer gennem en bedre 
og mere omkostningseffektiv udnyttelse af 
budgetbevillingerne og ved samtidig at 
sikre en passende demokratisk kontrol på 
EU-institutionsplan af alle missioner og 
operationer, både civile og militære;

Or. en

Ændringsforslag 10
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at Det Europæiske Råd i 
december 2013 besluttede at undersøge de 
finansielle aspekter af EU's missioner og 
operationer, inklusive revisionen af 
Athenamekanismen, for at sikre, at 
procedurerne og reglerne gør det muligt for 
Unionen at være mere fleksibel og effektiv 
i forbindelse med deployeringen af EU's 
civile missioner og militære operationer;

C. der henviser til, at Det Europæiske Råd i 
december 2013 besluttede at undersøge de 
finansielle aspekter af EU's missioner og 
operationer, inklusive revisionen af 
Athenamekanismen, for at sikre, at 
procedurerne og reglerne gør det muligt for 
Unionen at være hurtigere, mere fleksibel 
og effektiv i forbindelse med 
deployeringen af EU's civile missioner og 
militære operationer;

Or. en
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Ændringsforslag 11
Nedzhmi Ali

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at EU's højtstående 
repræsentant i henhold til 
bestemmelserne i Lissabontraktaten også 
er næstformand for Kommissionen, chef 
for Det Europæiske Forsvarsagentur og 
formand for Rådet for 
Udenrigsanliggender i Den Europæiske 
Union; der henviser til, at Det 
Europæiske Forsvarsagentur efter behov 
udfører sine opgaver i samråd med 
Kommissionen, jf. artikel 45 i TEU;

Or. en

Ændringsforslag 12
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering; beklager FSFP-
interventionernes meget beskedne 
karakter, navnlig de militære, der 
hovedsagelig består af lavt profilerede 
militære uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse; 

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering;

Or. de



PE549.454v01-00 8/78 AM\1052353DA.doc

DA

Ændringsforslag 13
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering; beklager FSFP-
interventionernes meget beskedne 
karakter, navnlig de militære, der 
hovedsagelig består af lavt profilerede 
militære uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse; 

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering;

Or. it

Ændringsforslag 14
Jean-Luc Schaffhauser

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-
operationer og -missioner kun udgør en 
lille del af den samlede finansiering;
beklager FSFP-interventionernes meget 
beskedne karakter, navnlig de militære, 
der hovedsagelig består af lavt profilerede 
militære uddannelsesmissioner i stedet for
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse;

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FEFP-
operationer og -missioner kun udgør en 
lille del af den samlede finansiering;
begrunder FSFP-interventionernes meget 
beskedne karakter med, at forsvar hører til 
medlemsstaternes beføjelser, og at EU 
kun kan spille en koordinerende rolle; 
understreger, at EU ikke må glemme, at 
forsvarsbeføjelserne tilhører 
medlemsstaterne, at EU's interventioner 
ikke må træde i stedet for disse eller have 
symbolsk karakter eller mediekarakter, og 
at EU ikke kan træde i stedet for 
internationale fredsbevarende 
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organisationer såsom FN;

Or. fr

Ændringsforslag 15
Arnaud Danjean

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-
operationer og -missioner kun udgør en 
lille del af den samlede finansiering; 
beklager FSFP-interventionernes meget 
beskedne karakter, navnlig de militære, der 
hovedsagelig består af lavt profilerede 
militære uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse;

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer et stort antal krisestyrings- og 
fredsoperationer over hele verden, og at 
civile og militære FSFP-missioner og -
operationer udgør en meget lille del af den 
samlede finansiering; beklager FSFP-
interventionernes meget beskedne karakter, 
navnlig de militære, der hovedsagelig 
består af lavt profilerede militære 
uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse; er overbevist om, at 
EU ikke udelukkende bør koncentrere 
kræfterne omkring efter krise-
instrumenter eller instrumenter, som 
letter vejen ud af krisen, men skal kunne 
bruge hele paletten af 
krisestyringsinstrumenter; 

Or. en

Ændringsforslag 16
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
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og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering; beklager FSFP-
interventionernes meget beskedne
karakter, navnlig de militære, der 
hovedsagelig består af lavt profilerede
militære uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse;

og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering; anerkender FSFP-
interventionernes betydning med henblik 
på at skabe fred, og tilskynder 
medlemsstaterne til at tage mere aktive 
skridt for at forebygge konflikter og skabe 
varig fred i konfliktfyldte områder;
beklager FSFP-interventionernes beskedne
sammensætning, navnlig de militære, der 
hovedsagelig består af mindre militære 
uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse;

Or. en

Ændringsforslag 17
Jens Geier

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering; beklager FSFP-
interventionernes meget beskedne karakter, 
navnlig de militære, der hovedsagelig 
består af lavt profilerede militære 
uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse;

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering; tager FSFP-
interventionernes meget beskedne karakter
til efterretning, navnlig de militære, der 
hovedsagelig består af lavt profilerede 
militære uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse;

Or. de

Ændringsforslag 18
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering; beklager FSFP-
interventionernes meget beskedne karakter, 
navnlig de militære, der hovedsagelig 
består af lavt profilerede militære 
uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse;

1. bemærker, at EU og dets medlemsstater 
finansierer langt størstedelen af 
fredsoperationerne, mens FSFP-operationer 
og -missioner kun udgør en lille del af den 
samlede finansiering; noterer sig FSFP-
interventionernes meget beskedne karakter, 
navnlig de militære, der hovedsagelig 
består af lavt profilerede militære 
uddannelsesmissioner i stedet for 
væsentlige EU-bidrag til fredsbevarelse og 
fredsgennemtvingelse;

Or. en

Ændringsforslag 19
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne 
til at frigøre Lissabontraktatens fulde 
potentiale for så vidt angår en hurtigere 
og mere fleksibel anvendelse af FSFP-
missioner og operationer;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 20
Jean-Luc Schaffhauser

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til 
at frigøre Lissabontraktatens fulde 
potentiale for så vidt angår en hurtigere og 

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til 
at frigøre traktaternes fulde potentiale for 
så vidt angår et forstærket samarbejde;
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mere fleksibel anvendelse af FSFP-
missioner og operationer;

Or. fr

Ændringsforslag 21
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til 
at frigøre Lissabontraktatens fulde 
potentiale for så vidt angår en hurtigere og 
mere fleksibel anvendelse af FSFP-
missioner og -operationer;

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til 
at vurdere mulighederne i 
Lissabontraktaten for så vidt angår en 
hurtigere og mere fleksibel anvendelse af 
FSFP-missioner og -operationer;

Or. en

Ændringsforslag 22
Nedzhmi Ali

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til 
at frigøre Lissabontraktatens fulde 
potentiale for så vidt angår en hurtigere og 
mere fleksibel anvendelse af FSFP-
missioner og -operationer;

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til 
at frigøre Lissabontraktatens fulde 
potentiale for så vidt angår en hurtigere og 
mere fleksibel anvendelse af FSFP-
missioner og -operationer f.eks. gennem 
etablering af et permanent struktureret 
samarbejde, jf. artikel 46 i TEU, som 
giver mulighed for EU-samarbejde om 
forsvarsspørgsmål;

Or. en
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Ændringsforslag 23
Arnaud Danjean

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til 
at frigøre Lissabontraktatens fulde 
potentiale for så vidt angår en hurtigere og 
mere fleksibel anvendelse af FSFP-
missioner og -operationer;

2. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til 
at frigøre Lissabontraktatens fulde 
potentiale, navnlig traktatens artikel 44,
for så vidt angår en hurtigere og mere 
fleksibel anvendelse af FSFP-missioner og 
-operationer;

Or. en

Ændringsforslag 24
Jean-Luc Schaffhauser

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål,
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er angivet 
i artikel 43 i TEU (de udvidede
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til 
tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling 
af ressourcer, kapaciteter og aktiver;

3. konstaterer, at medlemsstaterne trods et 
samlet årligt forsvarsbudget på omkring 
190 mia. EUR stadig ikke er i stand til at 
opfylde de overordnede mål fra Helsinki 
1999; minder om, at forsvar hører til 
medlemsstaternes beføjelser, og opfordrer 
dem til ikke at gøre det til en 
justeringsvariabel i deres budgetter i en 
verden, hvor forsvarsbudgetterne bliver 
sat væsentligt op; minder om, at 
udarbejdelsen af en militær doktrin samt 
fastlæggelsen af strategiske partnerskaber 
på forsvarsområdet ligeledes hører til 
medlemsstaternes kompetence, og at EU
skal nøjes med at opfordre hertil, når det 
er påkrævet; konstaterer, at EU ikke kan
styrkes som forsvarsaktør på grund af
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er angivet 
i artikel 43 i TEU (de udvidede
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til 
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tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, under forudsætning af at dette 
sker inden for rammerne af et europæisk 
forsvar, som er uafhængigt af NATO;

Or. fr

Ændringsforslag 25
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er 
angivet i artikel 43 i TEU (de udvidede 
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt 
til tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling 
af ressourcer, kapaciteter og aktiver;

3. konstaterer, at medlemsstaterne trods et 
samlet årligt forsvarsbudget på omkring 
190 mia. EUR stadig ikke er i stand til at 
opfylde de overordnede mål fra Helsinki 
1999; tager de civile mål, som EU har 
opstillet til efterretning; opfordrer til 
forsvarskoordinering og -samarbejde 
mellem medlemsstaterne og på EU-plan;

Or. de

Ændringsforslag 26
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer med bekymring, at 3. konstaterer med bekymring, at 
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medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er 
angivet i artikel 43 i TEU (de udvidede 
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt 
til tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer kraftigt til 
tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

Or. it

Ændringsforslag 27
Jens Geier

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er 
angivet i artikel 43 i TEU (de udvidede 
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt 
til tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer kraftigt til 
tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

Or. de
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Ændringsforslag 28
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er angivet 
i artikel 43 i TEU (de udvidede
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til 
tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som en reel forsvarsaktør, og 
beklager fraværet af en klar militær 
doktrin, der operationaliserer de opgaver, 
der er angivet i artikel 43 i TEU (de 
udvidede "Petersbergopgaver"); opfordrer 
kraftigt til tættere sikkerheds- og
forsvarskoordinering og -samarbejde 
mellem medlemsstaterne og på EU-plan, 
især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

Or. en

Ændringsforslag 29
Tonino Picula

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der
operationaliserer de opgaver, der er angivet 

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er angivet 
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i artikel 43 i TEU (de udvidede
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til 
tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

i artikel 43 i TEU (de udvidede
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til 
tættere koordinering mellem EU's interne 
og eksterne politikker og til bedre
forsvarskoordinering og -samarbejde 
mellem medlemsstaterne og på EU-plan, 
især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

Or. hr

Ændringsforslag 30
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er angivet 
i artikel 43 i TEU (de udvidede
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til 
tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør i NATO-regi, og 
beklager fraværet af en klar militær 
doktrin, der operationaliserer de opgaver, 
der er angivet i artikel 43 i TEU (de 
udvidede "Petersbergopgaver"); opfordrer 
kraftigt til tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde inden for rammerne af NATO
mellem medlemsstaterne og på EU-plan, 
især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

Or. en

Ændringsforslag 31
Angel Dzhambazki

Forslag til beslutning
Punkt 3
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er angivet 
i artikel 43 i TEU (de udvidede
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til 
tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;

3. konstaterer med bekymring, at 
medlemsstaterne trods et samlet årligt 
forsvarsbudget på omkring 190 mia. EUR 
stadig ikke er i stand til at opfylde de 
overordnede mål fra Helsinki 1999; minder 
om de ambitiøse overordnede civile mål, 
som EU har opstillet; opfordrer til, at EU 
styrkes som forsvarsaktør, og beklager 
fraværet af en klar militær doktrin, der 
operationaliserer de opgaver, der er angivet 
i artikel 43 i TEU (de udvidede
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til 
tættere forsvarskoordinering og -
samarbejde mellem medlemsstaterne og på 
EU-plan, især sammenlægning og deling af 
ressourcer, kapaciteter og aktiver;
opfordrer Kommissionen til hurtigst 
muligt at foretage en analyse af 
udfordringerne og behovene med hensyn 
til sikkerhed og forsvar;

Or. bg

Ændringsforslag 32
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at finansieringsniveauet for 
civile FSFP-missioner under FSFP-kapitlet 
i EU-budgettet er faldet i de senere år og 
forventes at forblive i ro som led i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-
2020; beklager, at civile missioner er 
blevet ramt af den generelle mangel på 
betalingsbevillinger, hvilket har tvunget 
Kommissionen til at udskyde betalingen af 
22 mio. EUR til 2015 som en afhjælpende 
foranstaltning; glæder sig imidlertid over, 
at der er fundet 16 mio. EUR i potentielle 

4. bemærker, at finansieringsniveauet for 
civile FSFP-missioner under FSFP-kapitlet 
i EU-budgettet er faldet i de senere år; 
konstaterer, at civile missioner er blevet 
ramt af den generelle mangel på 
betalingsbevillinger, hvilket har tvunget 
Kommissionen til at udskyde betalingen af 
22 mio. EUR til 2015 som en afhjælpende 
foranstaltning; glæder sig imidlertid over, 
at der er fundet 16 mio. EUR i potentielle 
besparelser;
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besparelser, som gør det muligt at 
finansiere yderligere missioner, hvis 
behovet opstår i nær fremtid;

Or. de

Ændringsforslag 33
Eleftherios Synadinos

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at finansieringsniveauet for 
civile FSFP-missioner under FSFP-kapitlet 
i EU-budgettet er faldet i de senere år og 
forventes at forblive i ro som led i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020;
beklager, at civile missioner er blevet ramt 
af den generelle mangel på 
betalingsbevillinger, hvilket har tvunget 
Kommissionen til at udskyde betalingen af 
22 mio. EUR til 2015 som en afhjælpende 
foranstaltning; glæder sig imidlertid over, 
at der er fundet 16 mio. EUR i potentielle 
besparelser, som gør det muligt at 
finansiere yderligere missioner, hvis 
behovet opstår i nær fremtid;

4. beklager, at finansieringsniveauet for 
civile FSFP-missioner under FSFP-kapitlet 
i EU-budgettet er faldet i de senere år og 
forventes at forblive i ro som led i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020;
misbilliger, at civile missioner er blevet 
ramt af den generelle mangel på 
betalingsbevillinger, hvilket har tvunget 
Kommissionen til at udskyde betalingen af 
22 mio. EUR til 2015 som en afhjælpende 
foranstaltning; glæder sig imidlertid over, 
at der er fundet 16 mio. EUR i potentielle 
besparelser, som gør det muligt at 
finansiere yderligere missioner, hvis 
behovet opstår i nær fremtid;

Or. el

Ændringsforslag 34
Jens Geier

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at finansieringsniveauet for 
civile FSFP-missioner under FSFP-kapitlet 
i EU-budgettet er faldet i de senere år og 
forventes at forblive i ro som led i den 

4. bemærker, at finansieringsniveauet for 
civile FSFP-missioner under FSFP-kapitlet 
i EU-budgettet er faldet i de senere år og 
forventes at forblive i ro som led i den 
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flerårige finansielle ramme for 2014-2020; 
beklager, at civile missioner er blevet ramt 
af den generelle mangel på 
betalingsbevillinger, hvilket har tvunget 
Kommissionen til at udskyde betalingen af 
22 mio. EUR til 2015 som en afhjælpende 
foranstaltning; glæder sig imidlertid over, 
at der er fundet 16 mio. EUR i potentielle 
besparelser, som gør det muligt at 
finansiere yderligere missioner, hvis 
behovet opstår i nær fremtid;

flerårige finansielle ramme for 2014-2020; 
beklager, at civile missioner er blevet ramt 
af den generelle mangel på 
betalingsbevillinger, hvilket har tvunget 
Kommissionen til at udskyde betalingen af 
22 mio. EUR til 2015 som en afhjælpende 
foranstaltning; glæder sig imidlertid over, 
at der er fundet 16 mio. EUR i potentielle 
besparelser, som gør det muligt at 
finansiere yderligere missioner, hvis 
behovet opstår i nær fremtid; understreger, 
at udvidede kompetencer og flere aktioner 
for EU ikke kan være budgetneutrale, og 
af den flerårige finansielle ramme sætter 
snævre grænser;

Or. de

Ændringsforslag 35
Victor Negrescu

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at have større fokus 
på forebyggelse af konfliktsituationer og 
håndtering af postkonfliktsituationer med 
henblik på at bevare freden;

Or. ro

Ændringsforslag 36
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 

udgår
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nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under 
FSFP – som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; minder om, 
at Revisionsretten allerede kritiserede 
dette forhold i sin særberetning nr. 
18/2012 om Den Europæiske Unions 
bistand til Kosovo på retsstatsområdet;

Or. de

Ændringsforslag 37
Eleftherios Synadinos

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; understreger 
betydningen af FSFP-missioner rettet 
mod fælles afvæbningsoperationer, som 
har til formål at yde bistand og rådgivning 
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på retsstatsområdet; om militære anliggender, samt 
gennemførelse af postkonflikt-
stabiliseringsoperationer; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

Or. el

Ændringsforslag 38
Arnaud Danjean

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under
FSFP – som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer for 
FSFP's civile mission; beklager imidlertid 
dybt de stadig betydelige forsinkelser med 
hensyn til indkøb af absolut nødvendigt 
materiel og tjenesteydelser til FSFP-
missionerne under FUSP-rammen – som 
til dels skyldes Rådets ofte langsommelige 
proces for vedtagelse af afgørelser, men 
også en vis mangel på fleksibilitet i de 
finansielle regler – og de deraf følgende 
negative konsekvenser for missionernes 
funktionsevne; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

Or. en

Ændringsforslag 39
Doru-Claudian Frunzulică
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Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; minder om, at
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser og et meget bureaukratisk 
indkøbssystem, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

Or. en

Ændringsforslag 40
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
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langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på en 
samlet tilgang til anvendelsen af de 
finansielle regler på FSFP-missioner – og 
de deraf følgende negative konsekvenser 
for missionernes funktionsevne; minder 
om, at Revisionsretten allerede kritiserede 
dette forhold i sin særberetning nr. 18/2012 
om Den Europæiske Unions bistand til 
Kosovo på retsstatsområdet;

Or. en

Ændringsforslag 41
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne og muligvis 
også sikkerhed; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

Or. en
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Ændringsforslag 42
Daniel Caspary

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes funktionsevne; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

5. glæder sig over de konkrete tiltag og 
pragmatiske løsninger, Kommissionen for 
nylig har indført inden for de finansielle 
reglers eksisterende rammer, med sigte på 
at afkorte de finansielle procedurer; 
beklager imidlertid dybt de stadig 
betydelige forsinkelser med hensyn til 
indkøb af absolut nødvendigt materiel og 
tjenesteydelser til missionerne under FSFP 
– som til dels skyldes Rådets ofte 
langsommelige proces for vedtagelse af 
afgørelser, men også en vis mangel på 
fleksibilitet i de finansielle regler – og de 
deraf følgende negative konsekvenser for 
missionernes og personalets
funktionsevne; minder om, at 
Revisionsretten allerede kritiserede dette 
forhold i sin særberetning nr. 18/2012 om 
Den Europæiske Unions bistand til Kosovo 
på retsstatsområdet;

Or. de

Ændringsforslag 43
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at begrænse disse mangler og foreslå 
de nødvendige ændringer af de finansielle 
regler for civile FSFP-missioner med 
henblik på at fremme en hurtig og 
fleksibel gennemførelse af missionerne og 
samtidig sikre forsvarlig økonomisk 

udgår
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forvaltning af EU-midlerne og 
tilstrækkelig beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser; mener, at der bør 
delegeres budgetgennemførelsesbeføjelser 
til den øverstbefalende for en civil 
operation, på samme måde som man har 
gjort det til cheferne for EU-
delegationerne;

Or. de

Ændringsforslag 44
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at begrænse disse mangler og foreslå de
nødvendige ændringer af de finansielle 
regler for civile FSFP-missioner med 
henblik på at fremme en hurtig og fleksibel 
gennemførelse af missionerne og samtidig 
sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af 
EU-midlerne og tilstrækkelig beskyttelse af 
Unionens finansielle interesser; mener, at
der bør delegeres 
budgetgennemførelsesbeføjelser til den 
øverstbefalende for en civil operation, på 
samme måde som man har gjort det til 
cheferne for EU-delegationerne;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at begrænse disse mangler ved at 
udarbejde en bestemt skabelon for de 
finansielle regler for civile FSFP-missioner
og tilpasse de eksisterende retningslinjer 
til deres behov med henblik på at fremme 
en hurtig og fleksibel gennemførelse af 
missionerne og samtidig sikre forsvarlig 
økonomisk forvaltning af EU-midlerne og 
tilstrækkelig beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser; mener, at budgettet 
fortsat bør gennemføres af Kommissionen 
i tæt samarbejde med den øverstbefalende 
for en civil operation;

Or. en

Ændringsforslag 45
Marek Jurek

Forslag til beslutning
Punkt 6
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at begrænse disse mangler og foreslå de 
nødvendige ændringer af de finansielle 
regler for civile FSFP-missioner med 
henblik på at fremme en hurtig og fleksibel 
gennemførelse af missionerne og samtidig 
sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af 
EU-midlerne og tilstrækkelig beskyttelse af 
Unionens finansielle interesser; mener, at 
der bør delegeres 
budgetgennemførelsesbeføjelser til den 
øverstbefalende for en civil operation, på 
samme måde som man har gjort det til 
cheferne for EU-delegationerne;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at begrænse disse mangler og foreslå de 
nødvendige ændringer af de finansielle 
regler for civile FSFP-missioner med 
henblik på at fremme en hurtig og fleksibel 
gennemførelse af missionerne og samtidig 
sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af 
EU-midlerne og tilstrækkelig beskyttelse af 
Unionens finansielle interesser;

Or. en

Ændringsforslag 46
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at begrænse disse mangler og foreslå de 
nødvendige ændringer af de finansielle 
regler for civile FSFP-missioner med 
henblik på at fremme en hurtig og fleksibel
gennemførelse af missionerne og samtidig 
sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af 
EU-midlerne og tilstrækkelig beskyttelse af 
Unionens finansielle interesser; mener, at 
der bør delegeres 
budgetgennemførelsesbeføjelser til den 
øverstbefalende for en civil operation, på 
samme måde som man har gjort det til 
cheferne for EU-delegationerne;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at begrænse disse mangler og foreslå de 
nødvendige ændringer af de finansielle 
regler for civile FSFP-missioner med 
henblik på at fremme en hurtig, fleksibel
og mere effektiv gennemførelse af 
missionerne og samtidig sikre forsvarlig 
økonomisk forvaltning af EU-midlerne og 
tilstrækkelig beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser; mener, at der bør 
delegeres budgetgennemførelsesbeføjelser 
til den øverstbefalende for en civil 
operation, på samme måde som man har 
gjort det til cheferne for EU-
delegationerne;

Or. en



PE549.454v01-00 28/78 AM\1052353DA.doc

DA

Ændringsforslag 47
Eleftherios Synadinos

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6α. opfordrer Kommissionen til at tage de 
seneste terrorangreb begået af jihadister i 
betragtning og til at øge 
sikkerhedsniveauet i de offentlige 
bygninger i Europa, eftersom de udgør et 
oplagt mål for jihadisterne, der har 
advaret Europa om et nyt terrorangreb;

Or. el

Ændringsforslag 48
Victor Negrescu

Forslag til beslutning
Punkt 6 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6b. anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at fremlægge en 
årlig vurdering af det samlede beløb for 
udgifterne til sikkerheds- og 
forsvarspolitik, som navnlig omfatter en 
gennemsigtig oversigt over indgåelsen af 
offentlige kontrakter, for at muliggøre en 
mere effektiv forvaltning af budgettet for 
dette område i fremtiden;

Or. ro

Ændringsforslag 49
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer kraftigt til, at der oprettes et 
fælles servicecenter og et integreret system 
for forvaltning af midler med henblik på at
forbedre deployeringshastigheden og 
omkostningseffektiviteten i forbindelse 
med civile missioner; beklager dybt, at 
dette initiativ hidtil har været fastlåst; 
noterer sig, at man i øjeblikket overvejer en 
missionsstøtteplatform, men opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til at tage yderligere skridt i retning af at 
oprette et decideret fælles servicecenter;

7. konstaterer, at oprettelsen af et fælles 
servicecenter og et integreret system for 
forvaltning af midler hidtil har været 
fastlåst; noterer sig, at man i øjeblikket 
overvejer en missionsstøtteplatform;

Or. de

Ændringsforslag 50
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer kraftigt til, at der oprettes et 
fælles servicecenter og et integreret system 
for forvaltning af midler med henblik på at 
forbedre deployeringshastigheden og 
omkostningseffektiviteten i forbindelse 
med civile missioner; beklager dybt, at 
dette initiativ hidtil har været fastlåst; 
noterer sig, at man i øjeblikket overvejer en 
missionsstøtteplatform, men opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til at tage yderligere skridt i retning af at 
oprette et decideret fælles servicecenter;

7. bifalder drøftelserne med henblik på 
oprettelse af et fælles servicecenter og et 
integreret system for forvaltning af midler 
med henblik på at forbedre 
deployeringshastigheden og 
omkostningseffektiviteten i forbindelse 
med civile missioner; erkender, at dette 
initiativ hidtil har været fastlåst, og at det 
ifølge Kommissionen ikke er realistisk at 
oprette et fælles servicecenter på 
nuværende tidspunkt; noterer sig, at man i 
øjeblikket overvejer en 
missionsstøtteplatform;

Or. en
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Ændringsforslag 51
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer kraftigt til, at der oprettes et 
fælles servicecenter og et integreret system 
for forvaltning af midler med henblik på at 
forbedre deployeringshastigheden og 
omkostningseffektiviteten i forbindelse 
med civile missioner; beklager dybt, at 
dette initiativ hidtil har været fastlåst; 
noterer sig, at man i øjeblikket overvejer en 
missionsstøtteplatform, men opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til at tage yderligere skridt i retning af at 
oprette et decideret fælles servicecenter;

7. opfordrer kraftigt til en centralisering af 
missionsstøttefunktioner og et integreret 
system for forvaltning af midler med 
henblik på at forbedre 
deployeringshastigheden og 
omkostningseffektiviteten i forbindelse 
med civile missioner; bemærker, at dette
spørgsmål stadig er under drøftelse i 
Rådet; noterer sig, at man i øjeblikket 
overvejer en missionsstøtteplatform;
opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til at sikre hurtige 
fremskridt i spørgsmålet;

Or. en

Ændringsforslag 52
Tonino Picula

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer kraftigt til, at der oprettes et 
fælles servicecenter og et integreret system 
for forvaltning af midler med henblik på at 
forbedre deployeringshastigheden og 
omkostningseffektiviteten i forbindelse 
med civile missioner; beklager dybt, at 
dette initiativ hidtil har været fastlåst; 
noterer sig, at man i øjeblikket overvejer 
en missionsstøtteplatform, men opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til at tage yderligere skridt i retning af at 
oprette et decideret fælles servicecenter;

7. opfordrer kraftigt til en centralisering af 
missionsstøttefunktioner gennem 
oprettelse af et fælles servicecenter og et 
integreret system for forvaltning af midler 
med henblik på at forbedre 
deployeringshastigheden og 
omkostningseffektiviteten i forbindelse 
med civile missioner; beklager dybt, at 
dette initiativ hidtil har været fastlåst; 
noterer sig, at dette spørgsmål stadig er 
under drøftelse i Rådet, og opfordrer 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
til at tage yderligere fælles skridt i retning 
af at oprette et decideret fælles
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missionsstøttesystem;

Or. en

Ændringsforslag 53
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at de kroniske begrænsninger 
på EU-Udenrigstjenestens/Den Civile 
Planlægnings- og 
Gennemførelseskapacitets 
administrationsbudget bør lettes, da den 
årlige budgetbevilling stadig er for lille til 
at dække alle planlægnings-, 
organiserings- og støtteopgaver, især når 
der iværksættes flere missioner næsten 
samtidigt;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 54
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at de kroniske begrænsninger på 
EU-Udenrigstjenestens/Den Civile 
Planlægnings- og 
Gennemførelseskapacitets 
administrationsbudget bør lettes, da den 
årlige budgetbevilling stadig er for lille til 
at dække alle planlægnings-, organiserings-
og støtteopgaver, især når der iværksættes 
flere missioner næsten samtidigt;

8. mener, at de kroniske begrænsninger på 
EU-Udenrigstjenestens/Den Civile 
Planlægnings- og 
Gennemførelseskapacitets 
administrationsbudget bør lettes hurtigt, da 
den årlige budgetbevilling stadig er for lille 
til at dække alle planlægnings-, 
organiserings- og støtteopgaver, især når 
der iværksættes flere missioner næsten 
samtidigt;
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Or. en

Ændringsforslag 55
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. er af den opfattelse, at det permanente 
FSFP-lager, som i øjeblikket kun betjener 
nye civile FSFP-missioner, hurtigt bør 
opgraderes, ved at dets 
anvendelsesområde udvides til også at 
omfatte eksisterende missioner og ved at 
forbedre disponibiliteten af oplagret 
materiel, og at det bør forvaltes af det 
kommende fælles servicecenter;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 56
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. er af den opfattelse, at det permanente 
FSFP-lager, som i øjeblikket kun betjener 
nye civile FSFP-missioner, hurtigt bør 
opgraderes, ved at dets anvendelsesområde 
udvides til også at omfatte eksisterende 
missioner og ved at forbedre 
disponibiliteten af oplagret materiel, og at 
det bør forvaltes af det kommende fælles 
servicecenter;

9. er af den opfattelse, at det permanente 
FSFP-lager, som i øjeblikket kun betjener 
nye civile FSFP-missioner, hurtigt bør 
opgraderes, ved at dets anvendelsesområde 
udvides til også at omfatte eksisterende 
missioner og ved at forbedre 
disponibiliteten af oplagret materiel samt 
desuden udvide udvalget af nødvendigt 
materiel, og at det bør forvaltes af det 
kommende fælles servicecenter;

Or. en
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Ændringsforslag 57
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. er af den opfattelse, at det permanente 
FSFP-lager, som i øjeblikket kun betjener 
nye civile FSFP-missioner, hurtigt bør 
opgraderes, ved at dets anvendelsesområde 
udvides til også at omfatte eksisterende 
missioner og ved at forbedre 
disponibiliteten af oplagret materiel, og at 
det bør forvaltes af det kommende fælles 
servicecenter;

9. er af den opfattelse, at det permanente 
FSFP-lager, som i øjeblikket kun betjener 
nye civile FSFP-missioner, hurtigt bør 
opgraderes, ved at dets anvendelsesområde 
udvides til også at omfatte eksisterende 
missioner og ved at forbedre 
disponibiliteten af oplagret materiel; 
foreslår, at FSFP-lageret forvaltes af det 
kommende fælles servicecenter;

Or. en

Ændringsforslag 58
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at der er behov for 
tilstrækkeligt personale til missionerne i 
overensstemmelse med de forskellige 
tilsagn, medlemsstaterne har givet i denne 
henseende (f.eks. det overordnede civile 
mål for 2010 og den flerårige plan for 
udvikling af civil kapacitet); beklager 
imidlertid dybt problemerne med at 
rekruttere – og fastholde – et 
tilstrækkeligt antal kvalificerede 
medarbejdere til FSFP-missioner; 
tilskynder til udbredt brug af hurtigt 
deployerbare civile reaktionshold 
(CRH'er), hvilket vil øge EU's hurtige 
reaktionskapacitet, fremme hurtig 
opbygning af missioner og bidrage til 
effektiviteten af EU's 
krisehåndteringsberedskab;

10. understreger, at der er behov for 
tilstrækkeligt personale til missionerne i 
overensstemmelse med de forskellige 
tilsagn, medlemsstaterne har givet i denne 
henseende (f.eks. det overordnede civile 
mål for 2010 og den flerårige plan for
udvikling af civil kapacitet);
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Or. de

Ændringsforslag 59
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at der er behov for 
tilstrækkeligt personale til missionerne i 
overensstemmelse med de forskellige 
tilsagn, medlemsstaterne har givet i denne 
henseende (f.eks. det overordnede civile 
mål for 2010 og den flerårige plan for 
udvikling af civil kapacitet); beklager 
imidlertid dybt problemerne med at 
rekruttere – og fastholde – et tilstrækkeligt 
antal kvalificerede medarbejdere til FSFP-
missioner; tilskynder til udbredt brug af 
hurtigt deployerbare civile reaktionshold
(CRH'er), hvilket vil øge EU's hurtige 
reaktionskapacitet, fremme hurtig 
opbygning af missioner og bidrage til 
effektiviteten af EU's 
krisehåndteringsberedskab;

10. understreger, at der er behov for 
tilstrækkeligt personale til missionerne i 
overensstemmelse med de forskellige 
tilsagn, medlemsstaterne har givet i denne 
henseende (f.eks. det overordnede civile 
mål for 2010 og den flerårige plan for 
udvikling af civil kapacitet); beklager 
imidlertid dybt problemerne med at 
rekruttere – og fastholde – et tilstrækkeligt 
antal kvalificerede medarbejdere til FSFP-
missioner; understreger, at fordelene og 
problemerne i forbindelse med 
deployering af kampgrupper skal 
undersøges grundigt, inden der kan 
træffes en velfunderet beslutning om, i 
hvilket omfang CRH'erne skal anvendes 
og eventuelt udvides; tilskynder til udbredt 
brug af hurtigt deployerbare civile 
reaktionshold (CRH'er), hvilket vil øge 
EU's hurtige reaktionskapacitet, fremme 
hurtig opbygning af missioner og bidrage 
til effektiviteten af EU's 
krisehåndteringsberedskab;

Or. en

Ændringsforslag 60
Arnaud Danjean

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. beklager den manglende 
gennemsigtighed og de høje omkostninger 
i forbindelse med udvælgelsen af de 
private virksomheder, der skal garantere 
sikkerheden for de civile FSFP-
missioners medarbejdere; opfordrer til, at 
der udfærdiges en særlig 
sikkerhedsrammekontrakt for civile 
FSFP-missioner med henblik på at sænke 
private sikkerhedsvirksomheders takster 
og gøre udvælgelsesprocessen mere 
gennemsigtig; mener, at europæiske 
virksomheder bør prioriteres i den 
forbindelse;

Or. en

Ændringsforslag 61
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. mener, at FSFP bør betragtes som en 
del af den bredere FUSP-ramme og af 
EU's optræden udadtil i sin helhed; er af 
den faste overbevisning, at der bør sikres 
sammenhæng og komplementaritet mellem 
de forskellige instrumenter for at opnå 
stordriftsfordele og maksimere virkningen 
af EU's udgifter; er overbevist om, at EU 
har flere redskaber og større 
løftestangspotentiale end nogen anden 
overnational institution, eftersom dets 
sikkerheds- og forsvarspolitik gennem en 
sammenhængende strategi kan forstærkes 
med andre typer af EU-instrumenter og 
finansieringsmekanismer; mener derfor, at 
FSFP-midlerne bør udnyttes på en mere 
intelligent måde ved at knytte FSFP 
sammen med forskellige programmer, som 

11. mener, at FSFP bør betragtes som en 
del af den bredere eksterne FUSP-
dimension og af EU's optræden udadtil i 
sin helhed samt som en del af den interne 
dimension af politikkerne for det indre 
marked, industri, rumfart samt forskning 
og udvikling; er af den faste overbevisning, 
at der bør sikres sammenhæng og 
komplementaritet mellem de forskellige 
instrumenter for at opnå stordriftsfordele 
og maksimere virkningen af EU's udgifter; 
er overbevist om, at EU har flere redskaber 
og større løftestangspotentiale end nogen 
anden overnational institution, eftersom 
dets sikkerheds- og forsvarspolitik gennem 
en sammenhængende strategi kan 
forstærkes med andre typer af EU-
instrumenter og finansieringsmekanismer; 
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forvaltes af Kommissionen; mener derfor, at FSFP-midlerne bør 
udnyttes på en mere intelligent måde ved at 
knytte FSFP sammen med forskellige 
programmer, som forvaltes af 
Kommissionen;

Or. en

Ændringsforslag 62
Arnaud Danjean

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. mener, at FSFP bør betragtes som en 
del af den bredere FUSP-ramme og af EU's 
optræden udadtil i sin helhed; er af den 
faste overbevisning, at der bør sikres 
sammenhæng og komplementaritet mellem 
de forskellige instrumenter for at opnå 
stordriftsfordele og maksimere virkningen 
af EU's udgifter; er overbevist om, at EU 
har flere redskaber og større 
løftestangspotentiale end nogen anden
overnational institution, eftersom dets 
sikkerheds- og forsvarspolitik gennem en 
sammenhængende strategi kan forstærkes 
med andre typer af EU-instrumenter og 
finansieringsmekanismer; mener derfor, at 
FSFP-midlerne bør udnyttes på en mere 
intelligent måde ved at knytte FSFP 
sammen med forskellige programmer, 
som forvaltes af Kommissionen;

11. mener, at FSFP er en del af den bredere 
FUSP-ramme og af EU's optræden udadtil i 
sin helhed; er af den faste overbevisning, at 
der bør sikres sammenhæng og 
komplementaritet mellem de forskellige 
instrumenter for at opnå stordriftsfordele 
og maksimere virkningen af EU's udgifter; 
er overbevist om, at EU har flere redskaber 
og større løftestangspotentiale end nogen 
anden overnational institution, eftersom 
dets sikkerheds- og forsvarspolitik gennem 
en sammenhængende strategi kan 
forstærkes med andre typer af EU-
instrumenter og finansieringsmekanismer; 
mener derfor, at FSFP-midlerne bør 
udnyttes på en mere intelligent måde, 
navnlig gennem øget koordinering 
mellem FSFP-instrumenterne og de
forskellige EU-finansieringsprogrammer, 
som forvaltes af Kommissionen;

Or. en

Ændringsforslag 63
Ingeborg Gräßle

Forslag til beslutning
Punkt 11
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. mener, at FSFP bør betragtes som en 
del af den bredere FUSP-ramme og af EU's 
optræden udadtil i sin helhed; er af den 
faste overbevisning, at der bør sikres 
sammenhæng og komplementaritet mellem 
de forskellige instrumenter for at opnå 
stordriftsfordele og maksimere virkningen 
af EU's udgifter; er overbevist om, at EU 
har flere redskaber og større 
løftestangspotentiale end nogen anden 
overnational institution, eftersom dets 
sikkerheds- og forsvarspolitik gennem en 
sammenhængende strategi kan forstærkes 
med andre typer af EU-instrumenter og 
finansieringsmekanismer; mener derfor, at 
FSFP-midlerne bør udnyttes på en mere 
intelligent måde ved at knytte FSFP
sammen med forskellige programmer, som 
forvaltes af Kommissionen;

11. mener, at FSFP bør betragtes som en 
del af den bredere FUSP-ramme og af EU's 
optræden udadtil i sin helhed; er af den 
faste overbevisning, at der bør sikres 
sammenhæng og komplementaritet mellem 
de forskellige instrumenter for at opnå 
stordriftsfordele og maksimere virkningen 
af EU's udgifter; er overbevist om, at EU 
har flere redskaber og større 
løftestangspotentiale end nogen anden 
overnational institution, eftersom dets 
sikkerheds- og forsvarspolitik gennem en 
sammenhængende strategi kan forstærkes 
med andre typer af EU-instrumenter og 
finansieringsmekanismer; mener derfor, at 
FSFP-midlerne bør udnyttes på en mere 
intelligent måde ved at sikre 
komplementaritet mellem FSFP og de
forskellige programmer, som forvaltes af 
Kommissionen;

Or. en

Ændringsforslag 64
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. mener, at FSFP bør betragtes som en 
del af den bredere FUSP-ramme og af EU's 
optræden udadtil i sin helhed; er af den 
faste overbevisning, at der bør sikres 
sammenhæng og komplementaritet mellem
de forskellige instrumenter for at opnå 
stordriftsfordele og maksimere virkningen 
af EU's udgifter; er overbevist om, at EU 
har flere redskaber og større 
løftestangspotentiale end nogen anden 
overnational institution, eftersom dets 
sikkerheds- og forsvarspolitik gennem en 

11. mener, at FSFP bør betragtes som en 
del af den bredere FUSP-ramme og af EU's 
optræden udadtil i sin helhed; er af den 
faste overbevisning, at der bør sikres 
sammenhæng og komplementaritet mellem 
de forskellige instrumenter for at opnå 
stordriftsfordele og maksimere virkningen 
af EU's udgifter; er overbevist om, at EU 
har flere redskaber og større 
løftestangspotentiale end nogen anden 
overnational institution, eftersom dets 
sikkerheds- og forsvarspolitik gennem en 
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sammenhængende strategi kan forstærkes 
med andre typer af EU-instrumenter og 
finansieringsmekanismer; mener derfor, at 
FSFP-midlerne bør udnyttes på en mere 
intelligent måde ved at knytte FSFP 
sammen med forskellige programmer, som 
forvaltes af Kommissionen;

sammenhængende strategi kan forstærkes 
med andre typer af EU-instrumenter og 
finansieringsmekanismer; mener derfor, at 
FSFP-midlerne bør udnyttes på en mere 
intelligent måde ved at knytte FSFP 
sammen med forskellige programmer, som 
forvaltes af Kommissionen; mener, at det i 
forbindelse med forringelsen af 
sikkerhedsklimaet i de østlige og sydlige 
EU-medlemsstater og på grund af 
finanskrisens konsekvenser for 
medlemsstaternes forsvarskapacitet er 
nødvendigt, at EU-institutionerne finder 
midler til at støtte medlemsstaterne i deres 
sikkerheds- og forsvarsindsats, idet der 
tages hensyn til de forpligtelser, som visse 
medlemsstater har som følge af deres 
medlemskab af NATO;

Or. ro

Ændringsforslag 65
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, navnlig 
inden for logistik, transport og 
sikkerheden i forbindelse med missioner, 
idet de forskellige kommandoveje og den 
forskellige karakter af civile og militære 
missioner respekteres;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 66
Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Punkt 12
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, navnlig 
inden for logistik, transport og sikkerheden 
i forbindelse med missioner, idet de 
forskellige kommandoveje og den 
forskellige karakter af civile og militære 
missioner respekteres;

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, og navnlig
til at tage højde derfor i begyndelsen af 
planlægningsprocesserne, navnlig inden 
for bygninger, lægehjælp, logistik, 
transport og sikkerheden i forbindelse med 
missioner, idet de forskellige 
kommandoveje og den forskellige karakter 
af civile og militære missioner respekteres;

Or. en

Ændringsforslag 67
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, navnlig 
inden for logistik, transport og sikkerheden 
i forbindelse med missioner, idet de 
forskellige kommandoveje og den 
forskellige karakter af civile og militære 
missioner respekteres;

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, navnlig 
inden for planlægning og koordinering,
logistik, transport og sikkerheden i 
forbindelse med missioner, idet de 
forskellige kommandoveje og den 
forskellige karakter af civile og militære 
missioner respekteres;

Or. en

Ændringsforslag 68
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, navnlig 

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, navnlig 
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inden for logistik, transport og sikkerheden 
i forbindelse med missioner, idet de 
forskellige kommandoveje og den
forskellige karakter af civile og militære
missioner respekteres;

inden for logistik, transport og sikkerheden 
i forbindelse med missioner, idet de 
forskellige kommandoveje respekteres, og
der klart skelnes mellem civile missioners 
og militære operationers forskellige 
karakter, mål og funktionsevne;

Or. en

Ændringsforslag 69
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, navnlig 
inden for logistik, transport og sikkerheden 
i forbindelse med missioner, idet de 
forskellige kommandoveje og den 
forskellige karakter af civile og militære 
missioner respekteres;

12. opfordrer til bedre militær-civile 
synergier, hvor dette er muligt, navnlig 
inden for logistik, transport og sikkerheden 
i forbindelse med missioner, idet de 
forskellige kommandoveje og den 
forskellige karakter af civile og militære 
missioner respekteres; mener dog, at EU 
navnlig bør fokusere på civile missioner 
for bedst muligt at spille sin rolle som 
blød magt, der bygger på overtalelsesevne 
og mægling;

Or. it

Ændringsforslag 70
Victor Negrescu

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. opfordrer til en styrkelse af 
samarbejdsmekanismerne mellem 
medlemsstaterne, bl.a. ved at finansiere 
disse aktiviteter;
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Or. ro

Ændringsforslag 71
Nedzhmi Ali

Forslag til beslutning
Punkt 12 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12b. fremhæver de potentielle besparelser, 
der kan opnås ved på EU-plan at fremme 
synergier på det militære område, 
herunder transport, uddannelse og 
lægehjælp; fremhæver Det Europæiske 
Forsvarsagenturs rolle med hensyn til at 
fremme interoperabilitet og synergier 
inden for forsvarsmateriel og 
deployeringskapacitet mellem EU's 
medlemsstater; beklager imidlertid dybt, 
at agenturet, selv om det ledes af NF/HR, 
stadig er under Rådets myndighed og 
finansieres uden for Den Europæiske 
Unions budget, hvorved det ikke er 
underlagt demokratisk kontrol; opfordrer 
til, at budgettet for Det Europæiske 
Forsvarsagentur integreres i Den 
Europæiske Unions almindelige budget;

Or. en

Ændringsforslag 72
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. glæder sig over den evaluering af 
krisestyringsprocedurerne, der blev aftalt i 
2013, idet den førte til forbedringer med 
hensyn til planlægning og iværksættelse af 
FSFP-missioner; understreger imidlertid, at 

13. glæder sig over den evaluering af 
krisestyringsprocedurerne, der blev aftalt i 
2013, idet den førte til forbedringer med 
hensyn til planlægning og iværksættelse af 
FSFP-missioner; understreger, at de mange 
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det er nødvendigt at gøre mere for at 
nedbryde de vedholdende "siloer", der 
adskiller forskellige dele af EU's
udenrigspolitiske maskineri;

elementer i EU's udenrigspolitik fortsat 
fungerer parallelt, og opfordrer til bedre 
koordinering heraf og samarbejde herom, 
uagtet medlemsstaternes kompetencer på
det udenrigspolitiske område og den 
mellemstatslige karakter af EU's
udenrigspolitik;

Or. en

Ændringsforslag 73
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. glæder sig over den evaluering af 
krisestyringsprocedurerne, der blev aftalt i 
2013, idet den førte til forbedringer med 
hensyn til planlægning og iværksættelse af 
FSFP-missioner; understreger imidlertid, at 
det er nødvendigt at gøre mere for at 
nedbryde de vedholdende "siloer", der 
adskiller forskellige dele af EU's 
udenrigspolitiske maskineri;

13. glæder sig over den evaluering af 
krisestyringsprocedurerne, der blev aftalt i 
2013, idet den førte til forbedringer med 
hensyn til planlægning og iværksættelse af 
FSFP-missioner; understreger imidlertid, at 
det er nødvendigt at gøre meget mere for at 
nedbryde de vedholdende "siloer", der 
adskiller forskellige dele af EU's 
udenrigspolitiske maskineri;

Or. en

Ændringsforslag 74
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer Kommissionen til at 
fastlægge permanente finansielle 
procedurer for samarbejdet mellem 
Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, 
Det Europæiske Forsvarsagentur, Den 
Europæiske Rumorganisation og 
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medlemsstaterne på områderne FSFP og 
det fælles marked, industri, rumfart samt 
forskning og udvikling; beklager i denne 
forbindelse, at den tidligere NF/HR ikke 
fremlagde det nødvendige forslag til, 
hvordan Det Europæiske 
Forsvarsagenturs personale- og 
driftsomkostninger kan finansieres over 
EU-budgettet som krævet i Europa-
Parlamentets beslutning af 12. september 
2012 (2012/2050(INI)); opfordrer derfor 
den nuværende NF/HR til hurtigst muligt 
at rette op på dette problem inden det 
næste møde i Det Europæiske Råd om 
forsvar i juni 2015; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at fastlægge 
permanente finansielle regler med 
henblik på at skabe sammenhæng mellem 
EU-aktører fra området intern sikkerhed 
(f.eks. Frontex, Europol, ENISA) og 
aktører på området eksternt forsvar (f.eks. 
Det Europæiske Forsvarsagentur, EU-
Udenrigstjenesten);

Or. en

Ændringsforslag 75
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. glæder sig over pilotprojektet om 
FSFP-forskning, der gennemføres af 
Kommissionen og Det Europæiske 
Forsvarsagentur, og som blev foreslået af 
Parlamentet i 2015-budgettet, idet 
agenturet gennemfører Unionens mål og 
forvalter Unionens budget; beklager i 
denne sammenhæng, at Kommissionen 
ikke har forelagt Parlamentet den 
vurdering af potentialet i artikel 185 i 
TEUF, som Parlamentet anmodede om i 
sin beslutning af 21. november 2013 om 
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det europæiske forsvars industrielle og 
teknologiske basis (2013/2125 (INI));

Or. en

Ændringsforslag 76
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 13 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13c. bifalder Kommissionens 
Implementation Roadmap for 
Communication on European Defence 
and Security Sector (køreplan for 
gennemførelse af meddelelsen om den 
europæiske forsvars- og 
sikkerhedssektor), som blev vedtaget den 
24. juni 2014; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at foretage 
en vurdering af, hvordan de potentielle 
modtagere samt nationale og regionale 
myndigheder påtænker at benytte de 
beskrevne foranstaltninger i ESIF, 
EFRU, ESF eller Interreg V; beklager i 
denne henseende, at Kommissionens 
forslag muligvis er kommet for sent til at 
kunne påvirke de nationale og regionale 
myndigheders igangværende 
ressourcetildeling og kanalisere EU-
midler til en stærkere teknologisk og 
industriel basis for det europæiske forsvar 
(EDTIB);

Or. en

Ændringsforslag 77
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 13 d (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13d. opfordrer Kommissionen til med 
henblik på at styrke EDTIB at fremsætte 
et forslag, som præciserer, hvordan 
negative virkninger af de restriktive 
foranstaltninger, som Rådet har indført 
på grundlag af artikel 215 i TEUF for 
eksporterende forsvars- og 
sikkerhedsvirksomheder i EU, kan 
kompenseres via EU-budgettet eller 
afhjælpes gennem ikkeforvridende 
markedsaktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 78
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over "uddan og udstyr"-
initiativet, der vil sikre 
kapacitetsopbygning af partnerne som led 
i en overgangs- eller exitstrategi ved at 
lette finansieringen af materiel til 
tredjelandes sikkerhedsstyrker; støtter 
systematisk brug af "projektceller", som 
interesserede medlemsstater eller 
tredjelande kan bidrage til; glæder sig 
over, at Kommissionen overvejer en mere 
permanent finansiel støtte til dette 
initiativ;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 79
Eduard Kukan
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Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over "uddan og udstyr"-
initiativet, der vil sikre 
kapacitetsopbygning af partnerne som led i 
en overgangs- eller exitstrategi ved at lette 
finansieringen af materiel til tredjelandes 
sikkerhedsstyrker; støtter systematisk brug 
af "projektceller", som interesserede 
medlemsstater eller tredjelande kan bidrage 
til; glæder sig over, at Kommissionen 
overvejer en mere permanent finansiel 
støtte til dette initiativ;

14. glæder sig over "uddan og udstyr"-
initiativet, der vil sikre 
kapacitetsopbygning af partnerne som led i 
en overgangs- eller exitstrategi ved at lette 
finansieringen af forskellige former for 
teknisk og ikkedødbringende materiel til 
tredjelandes forsvars- og
sikkerhedsstyrker, og støtter en fælles 
tilgang fra EU-Udenrigstjenesten og 
Kommissionen på området; støtter 
systematisk brug af "projektceller", som 
interesserede medlemsstater eller 
tredjelande kan bidrage til, og som 
medvirker til at sikre hurtig levering og 
dækningskøb af sikkerhedsudstyr til 
værtslandene gennem ydelse af 
projektstøtte, og mener, at de skal 
anvendes systematisk;

Or. en

Ændringsforslag 80
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over "uddan og udstyr"-
initiativet, der vil sikre 
kapacitetsopbygning af partnerne som led i 
en overgangs- eller exitstrategi ved at lette 
finansieringen af materiel til tredjelandes 
sikkerhedsstyrker; støtter systematisk brug 
af "projektceller", som interesserede 
medlemsstater eller tredjelande kan bidrage 
til; glæder sig over, at Kommissionen 
overvejer en mere permanent finansiel 
støtte til dette initiativ;

14. glæder sig over "uddan og udstyr"-
initiativet, der vil sikre 
kapacitetsopbygning af partnerne og styrke 
kriseforebyggelsen gennem bedre 
uddannelse, rådgivning og udstyr; 
opfordrer Rådet til at fastlægge en 
procedure for vurdering af, hvornår en i 
fællesskab aftalt levering af militært
materiel og våben er af fælles europæisk 
interesse; støtter systematisk brug af
"projektceller", som interesserede 
medlemsstater eller tredjelande kan bidrage 
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til; glæder sig over, at Kommissionen 
overvejer en mere permanent finansiel 
støtte til dette initiativ;

Or. en

Ændringsforslag 81
Eleftherios Synadinos

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over "uddan og udstyr"-
initiativet, der vil sikre 
kapacitetsopbygning af partnerne som led i 
en overgangs- eller exitstrategi ved at lette 
finansieringen af materiel til tredjelandes 
sikkerhedsstyrker; støtter systematisk brug 
af "projektceller", som interesserede 
medlemsstater eller tredjelande kan bidrage 
til; glæder sig over, at Kommissionen 
overvejer en mere permanent finansiel 
støtte til dette initiativ;

14. glæder sig ikke over "uddan og udstyr"-
initiativet, der vil sikre 
kapacitetsopbygning af partnerne som led i 
en overgangs- eller exitstrategi ved at lette 
finansieringen af materiel til tredjelandes 
sikkerhedsstyrker; støtter ikke systematisk 
brug af "projektceller", som interesserede 
medlemsstater eller tredjelande kan bidrage 
til; glæder sig ikke over, at Kommissionen 
overvejer en mere permanent finansiel 
støtte til dette initiativ;

Or. el

Ændringsforslag 82
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. bifalder Kommissionens forslag om 
en bedre gennemførelse af direktiv 
2009/81/EF (om offentlige kontrakter) og 
direktiv 2009/43/EF (om overførsel af 
forsvarsrelaterede produkter inden for 
Fællesskabet); opfordrer Kommissionen 
til at tage højde for, at de europæiske 
virksomheder, som arbejder inden for 
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forsvarsområdet, bør drage fordel af 
specifikke juridiske og finansielle 
bestemmelser for at kunne være 
konkurrencedygtige og til at støtte de 
nationale bestræbelser på at styrke 
forsvarskapaciteten;

Or. ro

Ændringsforslag 83
Victor Negrescu

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at gøre en større 
indsats for at styrke den militære og civile 
kapacitet i EU's sydlige medlemsstater og 
i de medlemsstater, der ligger ved EU's 
grænser, i betragtning af de aktuelle 
politiske trusler;

Or. ro

Ændringsforslag 84
Jens Geier

Forslag til beslutning
Underoverskrift 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Finansiering af militære operationer udgår

Or. de

Ændringsforslag 85
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for 
en hurtig deployering af disse operationer 
og som et instrument til solidaritet mellem
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager 
imidlertid, at andelen af de fælles udgifter 
fortsat er meget lav (omkring 10-15 % af 
de samlede udgifter), og at princippet om 
at "udgifterne ligger der, hvor de falder"
yderligere afskrækker medlemsstaterne 
fra at deltage aktivt; mener, at der må 
sikres langsigtet finansiering af militære 
missioner;

15. hilser velkommen, at militære 
operationer finansieres af medlemsstaterne 
uden for EU-budgettet; konstaterer, at 
Athena er et instrument til
konfliktfinansiering for medlemsstaterne 
og tredjelande, og fordømmer de heraf 
følgende stærke incitamenter til at bidrage 
til konflikter; glæder sig over, at andelen 
af de fælles udgifter fortsat er lav (omkring 
10-15 % af de samlede udgifter), og at 
princippet om at "udgifterne ligger der, 
hvor de falder" fortsat er gældende;

Or. de

Ændringsforslag 86
Arnaud Danjean

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
deployering af disse operationer og som et 
instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne, som tilskynder især dem, 
der mangler finansielle og operationelle 
ressourcer, til at bidrage til FSFP-
operationer; beklager imidlertid, at andelen 
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at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner;

af de fælles udgifter fortsat er meget lav
(omkring 10-15 % af de samlede udgifter), 
og at princippet om at "udgifterne ligger 
der, hvor de falder" yderligere afskrækker 
medlemsstaterne fra at deltage aktivt i 
FSFP-operationer; er bekymret over, at 
denne situation, navnlig 
medlemsstaternes manglende vilje til at 
bidrage til opbygningen af styrker til 
operationer, står i vejen for en hurtig 
iværksættelse af FSFP-operationer og 
undergraver deres samlede effektivitet;
mener, at der må sikres langsigtet 
finansiering af militære missioner;

Or. en

Ændringsforslag 87
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner;

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (anslås til omkring 10-15 % af 
de samlede udgifter), og at det forældede 
princip om at "udgifterne ligger der, hvor 
de falder" yderligere afskrækker 
medlemsstaterne fra at deltage aktivt og 
forsinker eller ligefrem blokerer 
beslutningsprocessen; mener, at der må 
sikres bedre, langsigtet finansiering af 
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militære missioner;

Or. en

Ændringsforslag 88
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at 
"udgifterne ligger der, hvor de falder"
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner;

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at andelen af nationale 
udgifter og ansvar i militære operationer 
er høj og derfor i modstrid med 
principperne om solidaritet og 
byrdefordeling, hvilket yderligere 
afskrækker medlemsstaterne fra at deltage 
aktivt; mener, at der må sikres langsigtet 
finansiering af militære missioner;

Or. en

Ændringsforslag 89
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 15
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner;

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at den faktiske anvendelse af fælles 
aktionsudgifter, som afholdes af Athena, 
som opregnet i bilag III til Rådets 
afgørelse 2011/871/FUSP, fortsat er 
meget begrænset, og at andelen af de 
fælles udgifter fortsat er meget lav
(omkring 10-15 % af de samlede udgifter), 
og at princippet om at "udgifterne ligger 
der, hvor de falder" yderligere afskrækker 
medlemsstaterne fra at deltage aktivt;
mener, at der må sikres langsigtet 
finansiering af militære missioner;

Or. en

Ændringsforslag 90
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
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operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner;

operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt;

Or. it

Ændringsforslag 91
Angel Dzhambazki

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner;

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; insisterer på, at der skal
sikres langsigtet finansiering af militære 
missioner, også i forberedelsesfasen, som 
er afgørende for de enkelte operationers 
fortsættelse; anbefaler, at man i det 
indeværende regnskabsår foretager en 
analyse ledsaget af et forslag, hvad angår 
de nødvendige midler og den tilhørende 
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garantifacilitet;

Or. bg

Ændringsforslag 92
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner;

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; bemærker
imidlertid, at andelen af de fælles udgifter 
fortsat er meget lav (omkring 10-15 % af 
de samlede udgifter), og at princippet om 
at "udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner med fuld respekt for 
medlemsstaternes kompetence i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 93
Eleftherios Synadinos

Forslag til beslutning
Punkt 15
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner;

15. anerkender, at militære operationer 
finansieres af medlemsstaterne uden for 
EU-budgettet, og at deres fælles udgifter 
dækkes af Athenamekanismen; 
understreger, at Athena er afgørende for en 
hurtig deployering af disse operationer og 
som et instrument til solidaritet mellem 
medlemsstaterne og samtidig et vigtigt 
incitament til at bidrage til FSFP-
operationer, navnlig for dem der mangler 
finansielle ressourcer; beklager imidlertid, 
at andelen af de fælles udgifter fortsat er 
meget lav (omkring 10-15 % af de samlede 
udgifter), og at princippet om at
"udgifterne ligger der, hvor de falder" 
yderligere afskrækker medlemsstaterne fra 
at deltage aktivt; mener, at der må sikres 
langsigtet finansiering af militære 
missioner hovedsageligt ved at øge 
bidraget fra de økonomisk stærkeste lande 
i den Europæiske Union;

Or. el

Ændringsforslag 94
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter eller strategisk transport af 
EU's kampgrupper; forventer en endelig 
beslutning om disse spørgsmål under det 
næste møde i Det Europæiske Råd om 
forsvar;

16. konstaterer i denne forbindelse, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater; er 
stærkt imod en udvidelse af de udgifter, 
der kan støttes under Athena, som f.eks. 
forfinansiering af visse udgifter eller 
strategisk transport af EU's kampgrupper; 
forventer en endelig beslutning om disse 
spørgsmål under det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar;
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Or. de

Ændringsforslag 95
Jens Geier

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. beklager i denne forbindelse, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering 
af visse udgifter eller strategisk transport 
af EU's kampgrupper; forventer en 
endelig beslutning om disse spørgsmål 
under det næste møde i Det Europæiske 
Råd om forsvar;

16. tager i denne forbindelse til 
efterretning, at evalueringen af 
Athenamekanismen ikke har ført til 
håndgribelige resultater, og at Rådet ikke 
støtter denne form for samarbejde; støtter 
navnlig en udvidelse af de udgifter, der kan 
støttes under Athena; forventer fremskridt
om disse spørgsmål under det næste møde i 
Det Europæiske Råd om forsvar;

Or. de

Ændringsforslag 96
Nedzhmi Ali

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter eller strategisk transport af 
EU's kampgrupper; forventer en endelig 
beslutning om disse spørgsmål under det 
næste møde i Det Europæiske Råd om 

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena (som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter eller strategisk transport af 
EU's kampgrupper), og at de opføres på 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget; forventer en endelig beslutning om 
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forsvar; disse spørgsmål under det næste møde i 
Det Europæiske Råd om forsvar;

Or. en

Ændringsforslag 97
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter eller strategisk transport af 
EU's kampgrupper; forventer en endelig 
beslutning om disse spørgsmål under det 
næste møde i Det Europæiske Råd om 
forsvar;

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; opfordrer Det
Forenede Kongerige til at holde op med at 
blokere reformprocessen; opfordrer i 
mellemtiden Rådet til at genoptage 
tidligere praksis vedrørende årlig 
finansiering af transportomkostningerne 
og deployeringsomkostningerne for det 
multinationale hovedkvarter for de 
operative styrker, som afholdes af Athena 
(Bilag III-B til Rådets afgørelse 
2011/871/FUSP); støtter navnlig en 
udvidelse af de fælles udgifter, der kan 
støttes under Athena, som f.eks. 
forfinansiering af visse udgifter eller 
strategisk transport af EU's kampgrupper, 
så flere medlemsstater kan bidrage med 
deres ressourcer til militære FSFP-
operationer; forventer en endelig 
beslutning om disse spørgsmål under det 
næste møde i Det Europæiske Råd om 
forsvar;

Or. en

Ændringsforslag 98
Arnaud Danjean, Michael Gahler
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Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter eller strategisk transport af 
EU's kampgrupper; forventer en endelig 
beslutning om disse spørgsmål under det 
næste møde i Det Europæiske Råd om 
forsvar;

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter, automatisk finansiering af 
udgifter til deployering af FSFP-
missioner og -operationer (infrastruktur 
til indkvartering af styrker, udgifter i 
forbindelse med etablering af 
indgangssteder for tropper i målområder 
og om nødvendigt sikkerhedslagre af 
fødevarer og brændstof) eller strategisk 
transport af EU's kampgrupper; forventer 
en endelig beslutning om disse spørgsmål 
under det næste møde i Det Europæiske 
Råd om forsvar;

Or. en

Ændringsforslag 99
Gérard Deprez

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter eller strategisk transport af 
EU's kampgrupper; forventer en endelig 
beslutning om disse spørgsmål under det 
næste møde i Det Europæiske Råd om 

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; minder om, at i 
henhold til artikel 43 i Rådets afgørelse 
2011/871/FUSP af 19. december 2011 om 
oprettelse af Athenamekanismen skal der 
finde en revision af denne afgørelse og de 
tilhørende bilag sted mindst hvert tredje 
år, og at eftersom den sidste revision fandt 
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forsvar; sted i løbet af andet halvår af 2011, skulle 
den næste i henhold til bestemmelserne 
finde sted i andet halvår af 2014; støtter 
navnlig en udvidelse af de udgifter, der kan 
støttes under Athena, som f.eks. 
forfinansiering af visse udgifter eller 
strategisk transport af EU's kampgrupper; 
forventer en endelig beslutning om disse 
spørgsmål under det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar;

Or. fr

Ændringsforslag 100
Angel Dzhambazki

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter eller strategisk transport af 
EU's kampgrupper; forventer en endelig 
beslutning om disse spørgsmål under det
næste møde i Det Europæiske Råd om 
forsvar;

16. beklager i denne forbindelse dybt, at 
evalueringen af Athenamekanismen ikke 
har ført til håndgribelige resultater, og 
opfordrer Rådet til hurtigt at levere 
resultater på dette område; støtter navnlig 
en udvidelse af de udgifter, der kan støttes 
under Athena, som f.eks. forfinansiering af 
visse udgifter eller strategisk transport af 
EU's kampgrupper; insisterer på, at Det 
Europæiske Råd træffer en endelig 
beslutning om disse spørgsmål under sit
næste møde om forsvar; understreger, at 
en udsættelse af denne endelige 
beslutning sætter spørgsmålstegn ved 
gennemførelsen af de nødvendige 
ændringer med hensyn til Europas 
sikkerhed og forsvar;

Or. bg

Ændringsforslag 101
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. støtter initiativer med henblik på at 
undersøge muligheden for at tiltrække og 
forvalte finansielle bidrag fra tredjelande 
eller internationale organisationer inden 
for Athena, men advarer imod ethvert 
bidrag fra EU-budgettet, som risikerer at 
få ugunstig indvirkning på finansieringen 
af civile missioner; støtter desuden 
muligheden for "fælles finansiering", 
hvorved et lille antal deltagende lande 
finansierer nogle af missionens 
driftsudgifter, under forudsætning af, at 
deres bidrag forvaltes af Athena og 
supplerer, snarere end erstatter de fælles 
udgifter;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 102
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. støtter initiativer med henblik på at 
undersøge muligheden for at tiltrække og 
forvalte finansielle bidrag fra tredjelande 
eller internationale organisationer inden 
for Athena, men advarer imod ethvert 
bidrag fra EU-budgettet, som risikerer at få 
ugunstig indvirkning på finansieringen af 
civile missioner; støtter desuden 
muligheden for "fælles finansiering", 
hvorved et lille antal deltagende lande 
finansierer nogle af missionens 
driftsudgifter, under forudsætning af, at 
deres bidrag forvaltes af Athena og 
supplerer, snarere end erstatter de fælles 
udgifter;

17. advarer imod ethvert bidrag fra EU-
budgettet, som risikerer at få ugunstig 
indvirkning på finansieringen af civile 
missioner; støtter desuden muligheden for
"fælles finansiering", hvorved et lille antal 
deltagende lande finansierer nogle af 
missionens driftsudgifter, under 
forudsætning af, at deres bidrag forvaltes af 
Athena og supplerer, snarere end erstatter 
de fælles udgifter;
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Or. it

Ændringsforslag 103
Jens Geier

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. støtter initiativer med henblik på at 
undersøge muligheden for at tiltrække og 
forvalte finansielle bidrag fra tredjelande 
eller internationale organisationer inden 
for Athena, men advarer imod ethvert 
bidrag fra EU-budgettet, som risikerer at få 
ugunstig indvirkning på finansieringen af 
civile missioner; støtter desuden 
muligheden for "fælles finansiering", 
hvorved et lille antal deltagende lande 
finansierer nogle af missionens 
driftsudgifter, under forudsætning af, at 
deres bidrag forvaltes af Athena og 
supplerer, snarere end erstatter de fælles 
udgifter;

17. advarer imod ethvert bidrag fra EU-
budgettet, som risikerer at få ugunstig 
indvirkning på finansieringen af civile 
missioner; støtter desuden muligheden for
"fælles finansiering", hvorved et lille antal 
deltagende lande finansierer nogle af 
missionens driftsudgifter, under 
forudsætning af, at deres bidrag forvaltes af 
Athena og supplerer, snarere end erstatter 
de fælles udgifter;

Or. de

Ændringsforslag 104
Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. støtter initiativer med henblik på at 
undersøge muligheden for at tiltrække og 
forvalte finansielle bidrag fra tredjelande 
eller internationale organisationer inden for 
Athena, men advarer imod ethvert bidrag 
fra EU-budgettet, som risikerer at få 
ugunstig indvirkning på finansieringen af 
civile missioner; støtter desuden 

17. støtter initiativer med henblik på at 
undersøge muligheden for at tiltrække og 
forvalte finansielle bidrag fra tredjelande 
eller internationale organisationer inden for 
Athena; støtter desuden muligheden for
"fælles finansiering", hvorved et lille antal 
deltagende lande finansierer nogle af 
missionens driftsudgifter, under 
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muligheden for "fælles finansiering", 
hvorved et lille antal deltagende lande 
finansierer nogle af missionens 
driftsudgifter, under forudsætning af, at 
deres bidrag forvaltes af Athena og 
supplerer, snarere end erstatter de fælles 
udgifter;

forudsætning af, at deres bidrag forvaltes af 
Athena og supplerer, snarere end erstatter
de fælles udgifter;

Or. en

Ændringsforslag 105
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. minder om, at Lissabontraktaten giver 
EU nye bestemmelser vedrørende FSFP, 
som endnu ikke er udnyttet; tilskynder
Rådet til at gøre brug af artikel 44 i TEU, 
som gør det muligt for en gruppe af 
medlemsstater, der ønsker det, at gå videre 
med gennemførelsen af en FSFP-opgave;
er af den opfattelse, at ad hoc-
finansieringsmekanismerne til en militær 
operation bør omfatte mere end de 
traditionelle fælles udgifter, der godtgøres 
af Athena;

18. minder om, at Lissabontraktaten giver 
EU nye bestemmelser vedrørende FSFP; 
fraråder Rådet at gøre brug af artikel 44 i 
TEU, som gør det muligt for en gruppe af 
medlemsstater, der ønsker det, at gå videre 
med gennemførelsen af en FSFP-opgave;
fordømmer ad hoc-
finansieringsmekanismerne til militære 
operationer;

Or. de

Ændringsforslag 106
Jens Geier

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. minder om, at Lissabontraktaten giver 
EU nye bestemmelser vedrørende FSFP, 
som endnu ikke er udnyttet; tilskynder 

18. minder om, at Lissabontraktaten giver 
EU nye bestemmelser vedrørende FSFP, 
som endnu ikke er udnyttet; tilskynder 



AM\1052353DA.doc 63/78 PE549.454v01-00

DA

Rådet til at gøre brug af artikel 44 i TEU, 
som gør det muligt for en gruppe af 
medlemsstater, der ønsker det, at gå videre 
med gennemførelsen af en FSFP-opgave;
er af den opfattelse, at ad hoc-
finansieringsmekanismerne til en militær 
operation bør omfatte mere end de 
traditionelle fælles udgifter, der godtgøres 
af Athena;

Rådet til at gøre brug af artikel 44 i TEU, 
som gør det muligt for en gruppe af 
medlemsstater, der ønsker det, at gå videre 
med gennemførelsen af en FSFP-opgave;

Or. de

Ændringsforslag 107
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. minder om, at Lissabontraktaten giver 
EU nye bestemmelser vedrørende FSFP, 
som endnu ikke er udnyttet; tilskynder 
Rådet til at gøre brug af artikel 44 i TEU, 
som gør det muligt for en gruppe af 
medlemsstater, der ønsker det, at gå videre 
med gennemførelsen af en FSFP-opgave; 
er af den opfattelse, at ad hoc-
finansieringsmekanismerne til en militær 
operation bør omfatte mere end de 
traditionelle fælles udgifter, der godtgøres 
af Athena;

18. minder om, at Lissabontraktaten giver 
EU nye bestemmelser vedrørende FSFP, 
som endnu ikke er udnyttet; tilskynder 
Rådet til at gøre brug af artikel 44 i TEU, 
som gør det muligt for en gruppe af 
medlemsstater, der ønsker det, at gå videre 
med gennemførelsen af en FSFP-opgave;
mener, at der er et presserende behov for 
en hurtigere beslutningsproces; er af den 
opfattelse, at ad hoc-
finansieringsmekanismerne til en militær 
operation bør omfatte mere end de 
traditionelle fælles udgifter, der godtgøres 
af Athena;

Or. en

Ændringsforslag 108
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 19
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 
41, stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af 
de indledende faser af militære 
operationer, som også vil kunne tjene som 
et stærkt redskab til kapacitetsudvikling; 
bemærker, at mens civile missioner 
drager nytte af et øremærket budget til 
forberedende foranstaltninger, vil 
deployeringen og effektiviteten af militære 
missioner stadig være strukturelt hindret, 
så længe denne mulighed ikke udnyttes; 
opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at 
indgå i permanent struktureret 
samarbejde som fastsat i artikel 46 i TEU, 
idet dette også vil styrke EU's hurtige 
reaktionskapacitet betydeligt;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 109
Jens Geier

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 
41, stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af 
de indledende faser af militære 
operationer, som også vil kunne tjene som 
et stærkt redskab til kapacitetsudvikling; 
bemærker, at mens civile missioner 
drager nytte af et øremærket budget til 
forberedende foranstaltninger, vil 
deployeringen og effektiviteten af militære 
missioner stadig være strukturelt hindret, 
så længe denne mulighed ikke udnyttes; 
opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at 
indgå i permanent struktureret 
samarbejde som fastsat i artikel 46 i TEU, 

udgår
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idet dette også vil styrke EU's hurtige 
reaktionskapacitet betydeligt;

Or. de

Ændringsforslag 110
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 
41, stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af 
de indledende faser af militære 
operationer, som også vil kunne tjene som 
et stærkt redskab til kapacitetsudvikling;
bemærker, at mens civile missioner drager 
nytte af et øremærket budget til 
forberedende foranstaltninger, vil 
deployeringen og effektiviteten af militære 
missioner stadig være strukturelt hindret, 
så længe denne mulighed ikke udnyttes; 
opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at 
indgå i permanent struktureret samarbejde 
som fastsat i artikel 46 i TEU, idet dette 
også vil styrke EU's hurtige 
reaktionskapacitet betydeligt;

19. bemærker, at mens civile missioner 
drager nytte af et øremærket budget til 
forberedende foranstaltninger, vil 
deployeringen og effektiviteten af militære 
missioner stadig være strukturelt hindret, 
så længe denne mulighed ikke udnyttes; 
opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at 
indgå i permanent struktureret samarbejde 
som fastsat i artikel 46 i TEU, idet dette 
også vil styrke EU's hurtige 
reaktionskapacitet betydeligt;

Or. it

Ændringsforslag 111
Michael Gahler

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 41, 
stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af de 

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 41, 
stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af de 
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indledende faser af militære operationer, 
som også vil kunne tjene som et stærkt 
redskab til kapacitetsudvikling; bemærker, 
at mens civile missioner drager nytte af et 
øremærket budget til forberedende 
foranstaltninger, vil deployeringen og 
effektiviteten af militære missioner stadig 
være strukturelt hindret, så længe denne 
mulighed ikke udnyttes; opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at indgå i permanent 
struktureret samarbejde som fastsat i artikel 
46 i TEU, idet dette også vil styrke EU's 
hurtige reaktionskapacitet betydeligt;

indledende faser af militære operationer, 
som også vil kunne tjene som et stærkt 
redskab til kapacitetsudvikling; opfordrer 
Rådet til at stille forslag til, hvordan man i 
en krisesituation kan foretage en hurtig 
høring af Europa-Parlamentet; bemærker, 
at mens civile missioner drager nytte af et 
øremærket budget til forberedende 
foranstaltninger, vil deployeringen og 
effektiviteten af militære missioner stadig 
være strukturelt hindret, så længe denne 
mulighed ikke udnyttes; opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at indgå i permanent 
struktureret samarbejde som fastsat i artikel 
46 i TEU, idet dette også vil styrke EU's 
hurtige reaktionskapacitet betydeligt;
beklager i denne forbindelse manglen på 
substans i Rådets Policy Framework for 
Systematic and Long-Term Defence 
Cooperation, som blev vedtaget den 18. 
november 2014, og som blot beskriver den 
nuværende praksis; opfordrer derfor 
Kommissionen til at fremsætte et forslag, 
som behørigt præciserer, hvordan EU-
budgettet kan finansiere oprettelsen af det 
permanente strukturerede samarbejde 
(PESCO) samt det militære samarbejde i 
fredstid inden for rammerne af PESCO;

Or. en

Ændringsforslag 112
Angel Dzhambazki

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 41, 
stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af de 
indledende faser af militære operationer, 
som også vil kunne tjene som et stærkt 
redskab til kapacitetsudvikling; bemærker, 
at mens civile missioner drager nytte af et 

19. opfordrer Rådet til i løbet af i år at 
påbegynde oprettelsen af opstartsfonden
(jf. artikel 41, stk. 3, i TEU) til hurtig 
finansiering af de indledende faser af 
militære operationer, som også vil kunne 
tjene som et stærkt redskab til 
kapacitetsudvikling; bemærker, at mens 
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øremærket budget til forberedende 
foranstaltninger, vil deployeringen og 
effektiviteten af militære missioner stadig 
være strukturelt hindret, så længe denne 
mulighed ikke udnyttes; opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at indgå i permanent 
struktureret samarbejde som fastsat i artikel 
46 i TEU, idet dette også vil styrke EU's 
hurtige reaktionskapacitet betydeligt;

civile missioner drager nytte af et 
øremærket budget til forberedende 
foranstaltninger, vil deployeringen og 
effektiviteten af militære missioner stadig 
være strukturelt hindret, så længe denne 
mulighed ikke udnyttes; opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at indgå i permanent 
struktureret samarbejde som fastsat i artikel 
46 i TEU, idet dette også vil styrke EU's 
hurtige reaktionskapacitet betydeligt;

Or. bg

Ændringsforslag 113
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 41, 
stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af de 
indledende faser af militære operationer, 
som også vil kunne tjene som et stærkt 
redskab til kapacitetsudvikling; bemærker, 
at mens civile missioner drager nytte af et 
øremærket budget til forberedende 
foranstaltninger, vil deployeringen og 
effektiviteten af militære missioner stadig 
være strukturelt hindret, så længe denne 
mulighed ikke udnyttes; opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at indgå i permanent 
struktureret samarbejde som fastsat i artikel 
46 i TEU, idet dette også vil styrke EU's 
hurtige reaktionskapacitet betydeligt;

19. opfordrer Rådet til hurtigst muligt at 
påbegynde oprettelsen af opstartsfonden
(jf. artikel 41, stk. 3, i TEU) til hurtig 
finansiering af de indledende faser af 
militære operationer, som også vil kunne 
tjene som et stærkt redskab til 
kapacitetsudvikling; bemærker, at mens 
civile missioner drager nytte af et 
øremærket budget til forberedende 
foranstaltninger, vil deployeringen og 
effektiviteten af militære missioner stadig 
være strukturelt hindret, så længe denne 
mulighed ikke udnyttes; opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at indgå i permanent 
struktureret samarbejde som fastsat i artikel 
46 i TEU, idet dette også vil styrke EU's 
hurtige reaktionskapacitet betydeligt;

Or. en

Ændringsforslag 114
Daniel Caspary
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Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 41, 
stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af de 
indledende faser af militære operationer, 
som også vil kunne tjene som et stærkt 
redskab til kapacitetsudvikling; bemærker, 
at mens civile missioner drager nytte af et 
øremærket budget til forberedende 
foranstaltninger, vil deployeringen og 
effektiviteten af militære missioner stadig 
være strukturelt hindret, så længe denne 
mulighed ikke udnyttes; opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at indgå i permanent 
struktureret samarbejde som fastsat i artikel 
46 i TEU, idet dette også vil styrke EU's 
hurtige reaktionskapacitet betydeligt;

19. opfordrer Rådet til at påbegynde 
oprettelsen af opstartsfonden (jf. artikel 41, 
stk. 3, i TEU) til hurtig finansiering af de 
indledende faser af militære operationer, 
som også vil kunne tjene som et stærkt 
redskab til kapacitetsudvikling; bemærker, 
at mens civile missioner drager nytte af et 
øremærket budget til forberedende 
foranstaltninger, vil deployeringen og 
effektiviteten af militære missioner stadig 
være strukturelt hindret, så længe denne 
mulighed ikke udnyttes; opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at indgå i permanent 
struktureret samarbejde som fastsat i artikel 
46 i TEU, idet man dermed også ville opnå 
den presserende nødvendige forbedring af
EU's hurtige reaktionskapacitet betydeligt
hurtigere;

Or. de

Ændringsforslag 115
Arnaud Danjean

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. undrer sig over, at der på europæisk 
plan endnu ikke findes skatteincitamenter 
til samarbejde og sammenlægning af 
ressourcer; noterer sig, at Rådet i 
december 2013 opfordrede til en 
vurdering af sådanne ordninger, og finder 
det beklageligt, at der efter et års 
drøftelser endnu ikke er gjort konkrete 
tiltag i denne henseende; bemærker, at 
den belgiske regering på ad hoc-basis 
momsfritager de forberedende faser af 
visse EDA-projekter, f.eks. 
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satellitkommunikation; mener, at sådanne 
fritagelser bør anvendes systematisk samt 
udvides til infrastruktur og specifikke 
kapacitetsrelaterede programmer og bør 
baseres på den eksisterende NATO-
mekanisme eller den eksisterende EU-
mekanisme for civile 
forskningsinfrastrukturer; opfordrer til 
udvikling af andre incitamenter til 
fremme af samarbejdet om kapacitet 
mellem europæerne;

Or. en

Ændringsforslag 116
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at 
de missioner, der gennemføres under 
EU's flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de 
kvartalsvise rapporter om FUSP-budgettet; 
opfordrer Kommissionen til at anlægge en
vidtgående fortolkning af 
finansforordningens artikel 49, stk. 1, litra 
g), og foreslå specifikke budgetposter for 
hver civil FSFP-mission under FUSP-
kapitlet;

20. kræver gennemsigtighed og
omfattende ansvarlighed samt vidtgående
demokratisk kontrol for gennemførte
missioner; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de 
kvartalsvise rapporter om FUSP-budgettet; 
opfordrer Kommissionen til at anlægge en
snæver fortolkning af finansforordningens 
artikel 49, stk. 1, litra g);

Or. de

Ændringsforslag 117
Jens Geier
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Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at 
de missioner, der gennemføres under EU's 
flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de 
kvartalsvise rapporter om FUSP-budgettet;
opfordrer Kommissionen til at anlægge en 
vidtgående fortolkning af 
finansforordningens artikel 49, stk. 1, 
litra g), og foreslå specifikke budgetposter 
for hver civil FSFP-mission under FUSP-
kapitlet;

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at
de missioner, der gennemføres under EU's 
flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de 
kvartalsvise rapporter om FUSP-budgettet;

Or. de

Ændringsforslag 118
Neena Gill

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at 
de missioner, der gennemføres under EU's 
flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de
kvartalsvise rapporter om FUSP-
budgettet; opfordrer Kommissionen til at 

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at 
de missioner, der gennemføres under EU's 
flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de kvartalsvise 
rapporter om FUSP-budgettet og de fælles 
konsultationsmøder om FUSP; glæder sig 
over tilsagnet fra NF/HR om at puste nyt 
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anlægge en vidtgående fortolkning af 
finansforordningens artikel 49, stk. 1, litra 
g), og foreslå specifikke budgetposter for 
hver civil FSFP-mission under FUSP-
kapitlet;

liv i og udvide rammerne for sidstnævnte 
møder med henblik på at holde 
Parlamentet fuldt ud orienteret om de
militære missioner samt om Den 
Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités 
arbejde og dagsorden; opfordrer 
Kommissionen til at anlægge en 
vidtgående fortolkning af 
finansforordningens artikel 49, stk. 1, litra 
g), og foreslå specifikke budgetposter for 
hver civil FSFP-mission under FUSP-
kapitlet;

Or. en

Ændringsforslag 119
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at 
de missioner, der gennemføres under EU's 
flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de 
kvartalsvise rapporter om FUSP-budgettet; 
opfordrer Kommissionen til at anlægge en 
vidtgående fortolkning af 
finansforordningens artikel 49, stk. 1, litra 
g), og foreslå specifikke budgetposter for 
hver civil FSFP-mission under FUSP-
kapitlet;

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at 
de missioner, der gennemføres under EU's 
flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de 
kvartalsvise rapporter om FUSP-budgettet;
fastholder, at enhver forbedring af 
fleksibiliteten og effektiviteten i 
finansieringen og udførelsen af missioner 
og operationer ikke må have negative 
konsekvenser for den styrkede 
gennemsigtighed og ansvarlighed, der er 
opnået for FSFP-interventioner;
opfordrer Kommissionen til at anlægge en 
vidtgående fortolkning af 
finansforordningens artikel 49, stk. 1, litra 
g), og foreslå specifikke budgetposter for 
hver civil FSFP-mission under FUSP-
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kapitlet;

Or. en

Ændringsforslag 120
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at 
de missioner, der gennemføres under EU's 
flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de 
kvartalsvise rapporter om FUSP-budgettet; 
opfordrer Kommissionen til at anlægge en 
vidtgående fortolkning af 
finansforordningens artikel 49, stk. 1, litra 
g), og foreslå specifikke budgetposter for 
hver civil FSFP-mission under FUSP-
kapitlet;

20. understreger, at gennemsigtighed og 
ansvarlighed er afgørende krav, ikke bare 
for demokratisk kontrol, men også for, at 
de missioner, der gennemføres under EU's 
flag, kan fungere ordentligt og være 
troværdige; ser med tilfredshed på de 
rapporteringsmekanismer, der er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013, som f.eks. de fælles 
konsultationsmøder om FUSP og de 
kvartalsvise rapporter om FUSP-budgettet; 
opfordrer Kommissionen til at anlægge en 
vidtgående fortolkning af 
finansforordningens artikel 49, stk. 1, litra 
g), foreslå specifikke budgetposter for hver 
civil FSFP-mission under FUSP-kapitlet og 
gøre det obligatorisk at medtage en 
detaljeret oversigt over hver enkelt 
mission, dens deltagere og de afholdte 
udgifter i årsrapporten over aktiviteterne;

Or. it

Ændringsforslag 121
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. imødeser initiativer, der vil bringe 
klarhed og ensartethed over finansieringen 

21. imødeser initiativer, der vil bringe 
klarhed og ensartethed over finansieringen 
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af og de nærmere bestemmelser, der er 
gældende for civile missioner; glæder sig, i 
lyset af de igangværende drøftelser om 
fleksibilitet i de finansielle regler, over 
Kommissionens tilsagn om at udarbejde 
en bestemt skabelon for alle FSFP-
missioner og tilpasse de eksisterende 
retningslinjer til deres behov;

af og de nærmere bestemmelser, der er 
gældende for civile missioner;

Or. de

Ændringsforslag 122
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer NF/HR til at påtage sig 
lederskab inden for FSFP og spille en 
ledende rolle i nedbrydningen af 
"siloerne" ved at sikre koordination 
mellem Rådet, Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten og ved at sikre 
sammenhæng mellem de to sidstnævnte 
organer; foreslår, at EU's særlige 
repræsentanter kunne gives mandat til at 
forbedre dialogen og samarbejdet mellem 
de forskellige EU-aktører ude i verden for 
at øge sammenhængen i EU's 
foranstaltninger og gøre de mange 
finansieringskilder til et aktiv, snarere 
end en udfordring;

22. opfordrer NF/HR til at overtage 
ansvaret for FSFP;

Or. de

Ændringsforslag 123
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Forslag til beslutning
Punkt 22
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer NF/HR til at påtage sig
lederskab inden for FSFP og spille en 
ledende rolle i nedbrydningen af 
"siloerne" ved at sikre koordination 
mellem Rådet, Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten og ved at sikre 
sammenhæng mellem de to sidstnævnte 
organer; foreslår, at EU's særlige 
repræsentanter kunne gives mandat til at 
forbedre dialogen og samarbejdet mellem 
de forskellige EU-aktører ude i verden for 
at øge sammenhængen i EU's 
foranstaltninger og gøre de mange 
finansieringskilder til et aktiv, snarere end 
en udfordring;

22. opfordrer NF/HR til at påtage sig
ansvar for FSFP ved at sikre bedre
koordination mellem Rådet, 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
og ved at sikre sammenhæng mellem de to 
sidstnævnte organer; foreslår, at EU's 
særlige repræsentanter kunne gives mandat 
til at forbedre dialogen og samarbejdet 
mellem de forskellige EU-aktører ude i 
verden for at øge sammenhængen i EU's 
foranstaltninger og gøre de mange 
finansieringskilder til et aktiv, snarere end 
en udfordring;

Or. en

Ændringsforslag 124
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 
og -operationer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at leve op til de 
forpligtelser, de påtog sig under Det 
Europæiske Råds møde i december 2013;

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 
og -operationer;

Or. de

Ændringsforslag 125
Ivan Jakovčić
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Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 
og -operationer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at leve op til de 
forpligtelser, de påtog sig under Det 
Europæiske Råds møde i december 2013;

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 
og -operationer; anmoder om, at dette 
Europæiske Råd planlægger indførelsen, 
inden for rammerne af de europæiske 
forsvarsstyrker, af en ny styrket og mere 
omfattende koordinering mellem 
medlemsstaterne og på EU-plan via en 
effektiv deling af alle ressourcerne, 
kapaciteterne og midlerne; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at leve 
op til de forpligtelser, de påtog sig under 
Det Europæiske Råds møde i december 
2013;

Or. hr

Ændringsforslag 126
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 
og -operationer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at leve op til de 
forpligtelser, de påtog sig under Det 
Europæiske Råds møde i december 2013;

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 
og -operationer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at leve op til de 
forpligtelser, de påtog sig under Det 
Europæiske Råds møde i december 2013;
mener, at der på det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar bør vedtages 
konkrete foranstaltninger for at styrke 
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EU's forsvarskapacitet som supplement til 
NATO, støtte og styrke Det Europæiske 
Forsvarsagentur og støtte et fælles 
industrielt og teknologisk grundlag;

Or. ro

Ændringsforslag 127
Doru-Claudian Frunzulică

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 
og -operationer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at leve op til de 
forpligtelser, de påtog sig under Det 
Europæiske Råds møde i december 2013;

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 
og -operationer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at leve op til de 
forpligtelser, de påtog sig under Det 
Europæiske Råds møde i december 2013, 
med henblik på at gøre dem mere effektive 
og vellykkede;

Or. en

Ændringsforslag 128
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar ikke må 
forspilde lejligheden til at have en 
dybtgående drøftelse og udarbejde 
konkrete forslag om reform af de 
finansielle ordninger for FSFP-missioner 

23. mener, at det næste møde i Det 
Europæiske Råd om forsvar bør gribe
lejligheden til at have en dybtgående 
drøftelse og udarbejde konkrete forslag om 
reform af de finansielle ordninger for 
FSFP-missioner og -operationer; opfordrer 
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og -operationer; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at leve op til de 
forpligtelser, de påtog sig under Det 
Europæiske Råds møde i december 2013;

indtrængende medlemsstaterne til at leve 
op til de forpligtelser, de påtog sig under 
Det Europæiske Råds møde i december 
2013;

Or. en

Ændringsforslag 129
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. opfordrer Kommissionen til at støtte 
medlemsstaternes indsats for at 
gennemføre Det Europæiske Råds 
beslutninger med hensyn til styrkelsen af 
forsvarskapaciteten, idet der tages hensyn 
til de budgetmæssige begrænsninger, som 
nogle medlemsstater står over for;

Or. ro

Ændringsforslag 130
Jean-Luc Schaffhauser

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. pålægger sin formand at sende denne 
beslutning til formanden for Det 
Europæiske Råd, næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter, NATO's generalsekretær og 
formanden for NATO's Parlamentariske 
Forsamling.

24. pålægger sin formand at sende denne 
beslutning til formanden for Det 
Europæiske Råd, næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter.

Or. fr
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