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Ändringsförslag 1
Nedzhmi Ali

Förslag till resolution
Beaktandeled 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av avdelning V i 
fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget), särskilt artiklarna 21, 24, 
41, 42, 43, 44, 46,

– med beaktande av avdelning V i 
fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget), särskilt artiklarna 21, 24, 
41, 42, 43, 44, 45 och 46,

Or. en

Ändringsförslag 2
Nedzhmi Ali

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av årsrapporten för 2014 
och 2013 års finansiella rapport för 
Europeiska försvarsbyrån,

Or. en

Ändringsförslag 3
Georg Mayer, Harald Vilimsky
Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Dagens alltmer instabila säkerhetsmiljö 
kräver en förstärkning av den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) så att den blir 
ett mer effektivt politiskt instrument.

A. EU har själv föranlett dagens alltmer 
instabila säkerhetsmiljö, exempelvis det 
spända och diplomatiskt ensidiga 
förhållandet till Ryssland.



PE549.454v01-00 4/81 AM\1052353SV.doc

SV

Or. de

Ändringsförslag 4
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Dagens alltmer instabila säkerhetsmiljö 
kräver en förstärkning av den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) så att den blir ett 
mer effektivt politiskt instrument.

A. Dagens alltmer utmanande
säkerhetsmiljö kräver en förstärkning av 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) så att den blir ett 
mer effektivt politiskt instrument och en 
verklig garanti för EU-medborgarnas 
säkerhet och för främjandet av europeiska 
intressen och värderingar.

Or. en

Ändringsförslag 5
Nedzhmi Ali

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Dagens alltmer instabila säkerhetsmiljö 
kräver en förstärkning av den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) så att den blir ett 
mer effektivt politiskt instrument.

A. Dagens alltmer instabila säkerhetsmiljö, 
som kännetecknas av nya risker och hot 
som ingen medlemsstat kan hantera på 
egen hand, kräver en förstärkning av den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) så att den blir ett 
mer effektivt politiskt instrument.

Or. en

Ändringsförslag 6
Angel Dzhambazki
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Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Dagens alltmer instabila säkerhetsmiljö
kräver en förstärkning av den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) så att den blir ett 
mer effektivt politiskt instrument.

A. Dagens alltmer instabila yttre säkerhet 
kräver en förstärkning av den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) så att den blir ett 
mer effektivt politiskt instrument. Unionen 
bör stärka säkerheten vid sina yttre 
gränser. 

Or. bg

Ändringsförslag 7
Philippe Juvin

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Dagens alltmer instabila säkerhetsmiljö 
kräver en förstärkning av den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) så att den blir ett 
mer effektivt politiskt instrument.

A. Dagens alltmer instabila säkerhetsmiljö 
både internt och externt kräver en 
förstärkning av den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) så 
att den blir ett mer effektivt politiskt 
instrument.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Philippe Juvin

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Minskningen av de nationella 
försvarsbudgetarna gör det svårt att 
underhålla medlemsstaternas militära 
utrustning och hindrar en förstärkning av 
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unionens försvarskapacitet.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Nedzhmi Ali

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Nedskärningarna av de budgetmedel 
som läggs på försvaret och det 
dubbelarbete som utförs idag kräver 
nytänkande kring finansieringen av 
GSFP-uppdrag och GSFP-operationer; de 
avsatta budgetmedlen måste användas på 
ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt.

B. Nedskärningarna av de budgetmedel 
som läggs på försvaret och det 
dubbelarbete som utförs idag kräver 
nytänkande kring finansieringen av 
GSFP-uppdrag och GSFP-operationer. De 
avsatta budgetmedlen måste användas på 
ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt, 
samtidigt som EU:s institutioner ser till 
att alla uppdrag och operationer, såväl 
civila som militära, genomgår en 
ordentlig demokratisk granskning.

Or. en

Ändringsförslag 10
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Vid Europeiska rådets möte i 
december 2013 fattades beslut om en 
undersökning av finansieringsaspekterna 
av EU:s uppdrag och operationer, inklusive 
en översyn av Athenamekanismen, i syfte 
att säkerställa att förfaranden och regler 
möjliggör för unionen att bli flexiblare och 
mer effektiv i samband med sina civila 
uppdrag och militära operationer.

C. Vid Europeiska rådets möte i 
december 2013 fattades beslut om en 
undersökning av finansieringsaspekterna 
av EU:s uppdrag och operationer, inklusive 
en översyn av Athenamekanismen, i syfte 
att säkerställa att förfaranden och regler 
möjliggör för unionen att bli snabbare,
flexiblare och mer effektiv i samband med 
sina civila uppdrag och militära 
operationer.
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Or. en

Ändringsförslag 11
Nedzhmi Ali

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Enligt bestämmelserna i 
Lissabonfördraget är EU:s höga 
representant även vice ordförande för 
kommissionen, chef för Europeiska 
försvarsbyrån och ordförande för 
Europeiska unionens utrikesråd. Enligt 
artikel 45 i EU-fördraget ska Europeiska 
försvarsbyrån ”vid behov fullgöra sina 
uppgifter i samråd med kommissionen”.

Or. en

Ändringsförslag 12
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
beklagar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största 
delen består av militära övningsuppdrag 
med låg profil, snarare än väsentliga 
europeiska bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet.
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Or. de

Ändringsförslag 13
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
beklagar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största 
delen består av militära övningsuppdrag 
med låg profil, snarare än väsentliga 
europeiska bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet.

Or. it

Ändringsförslag 14
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
beklagar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största 
delen består av militära övningsuppdrag 

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
anser det motiverat att GSFP-ingripandena 
är så blygsamma eftersom det är 
medlemsstaterna som har det främsta 
ansvaret för försvaret och unionen endast 
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med låg profil, snarare än väsentliga 
europeiska bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

har en samordnande roll. Europeiska 
unionen får inte glömma att 
försvarsbefogenheten är 
medlemsstaternas befogenhet, att EU:s 
ingripanden inte får ersätta denna och 
inte heller ha en symbolisk eller 
mediarelaterad roll och att unionen inte 
kan ersätta internationella organisationer 
med ansvar för fredsbevarande såsom FN.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av 
fredsfrämjande insatser, medan
GSFP-operationer och GSFP-uppdrag 
endast står för en liten del av 
finansieringen som helhet. Parlamentet 
beklagar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största delen 
består av militära övningsuppdrag med låg 
profil, snarare än väsentliga europeiska 
bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater är stora finansiärer av 
freds- och krisfrämjande insatser över 
hela världen och att civila och militära
GSFP-operationer och GSFP-uppdrag står 
för en mycket liten andel av finansieringen 
som helhet. Parlamentet beklagar att 
GSFP-ingripandena är så blygsamma. 
Detta gäller särskilt de militära 
ingripandena, som till största delen består 
av militära övningsuppdrag med låg profil, 
snarare än väsentliga europeiska bidrag till 
fredsbevarande och fredsframtvingande 
insatser. Parlamentet är övertygat om att 
EU inte enbart kan koncentrera sig på 
instrument som är inriktade på 
efterkrissituationen eller på hjälp att ta 
sig ur en kris, utan måste kunna vidta alla 
former av krishanteringsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 16
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart
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Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
beklagar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största delen 
består av militära övningsuppdrag med låg 
profil, snarare än väsentliga europeiska 
bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast utgör en liten del av 
finansieringen som helhet. Parlamentet är 
medvetet om att GSFP-ingripandena är 
viktiga för att åstadkomma fred, men 
uppmanar samtidigt medlemsstaterna att 
inta en tydligare hållning när det gäller 
att förebygga konflikter och upprätthålla 
en varaktig fred i konfliktdrabbade 
områden. Parlamentet beklagar att 
GSFP-ingripandena består av så 
blygsamma insatser. Detta gäller särskilt 
de militära ingripandena, som till största 
delen består av småskaliga militära 
övningsuppdrag, snarare än väsentliga 
europeiska bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

Or. en

Ändringsförslag 17
Jens Geier

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
beklagar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största delen 

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
noterar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största delen 
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består av militära övningsuppdrag med låg 
profil, snarare än väsentliga europeiska 
bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

består av militära övningsuppdrag med låg 
profil, snarare än väsentliga europeiska 
bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

Or. de

Ändringsförslag 18
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
beklagar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största delen 
består av militära övningsuppdrag med låg 
profil, snarare än väsentliga europeiska 
bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

1. Europaparlamentet noterar att EU och 
dess medlemsstater med stor marginal är 
de största finansiärerna av fredsfrämjande 
insatser, medan GSFP-operationer och 
GSFP-uppdrag endast står för en liten del 
av finansieringen som helhet. Parlamentet 
noterar att GSFP-ingripandena är så 
blygsamma. Detta gäller särskilt de 
militära ingripandena, som till största delen 
består av militära övningsuppdrag med låg 
profil, snarare än väsentliga europeiska 
bidrag till fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser.

Or. en

Ändringsförslag 19
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga 
representanten och medlemsstaterna att 
utnyttja Lissabonfördragets fulla potential 
för en snabbare och mer flexibel 

utgår
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användning av GSFP-uppdrag och 
GSFP-operationer.

Or. de

Ändringsförslag 20
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
och medlemsstaterna att utnyttja 
Lissabonfördragets fulla potential för en 
snabbare och mer flexibel användning av 
GSFP-uppdrag och GSFP-operationer.

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
och medlemsstaterna att utnyttja 
fördragens fulla potential inom ramen för
fördjupade samarbeten.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
och medlemsstaterna att utnyttja 
Lissabonfördragets fulla potential för en 
snabbare och mer flexibel användning av 
GSFP-uppdrag och GSFP-operationer.

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
och medlemsstaterna att överväga de 
möjligheter som finns i Lissabonfördraget
för en snabbare och mer flexibel 
användning av GSFP-uppdrag och GSFP-
operationer.

Or. en

Ändringsförslag 22
Nedzhmi Ali
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
och medlemsstaterna att utnyttja 
Lissabonfördragets fulla potential för en 
snabbare och mer flexibel användning av 
GSFP-uppdrag och GSFP-operationer.

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
och medlemsstaterna att utnyttja 
Lissabonfördragets fulla potential för en 
snabbare och mer flexibel användning av 
GSFP-uppdrag och GSFP-operationer 
genom att t.ex. upprätta ett permanent 
strukturerat samarbete i enlighet med 
artikel 46 i EU-fördraget, som gör det 
möjligt för EU att samarbeta i 
försvarsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 23
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
och medlemsstaterna att utnyttja 
Lissabonfördragets fulla potential för en 
snabbare och mer flexibel användning av 
GSFP-uppdrag och GSFP-operationer.

2. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
och medlemsstaterna att utnyttja 
Lissabonfördragets fulla potential, särskilt 
artikel 44, för en snabbare och mer flexibel 
användning av GSFP-uppdrag och 
GSFP-operationer.

Or. en

Ändringsförslag 24
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det 
civila området. Parlamentet kräver att EU 
stärks som försvarsaktör och beklagar
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

3. Europaparlamentet noterar att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om att 
försvaret hör till medlemsstaternas 
befogenhet, och uppmanar 
medlemsstaterna att inte låta detta vara en 
anpassningsvariabel i sina budgetar i en 
värld med kraftigt ökade
försvarsbudgetar. Parlamentet påminner 
om att även utarbetandet av en militär 
doktrin samt definitionen av strategiska 
partnerskap inom försvar är frågor för 
medlemsstaterna och att unionen bör 
begränsa sig till att uppmuntra dessa när 
det behövs. Parlamentet konstaterar att EU 
inte kan stärkas som försvarsaktör på 
grund av avsaknaden av en tydlig militär 
doktrin, som operationaliserar de uppgifter 
som förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget 
(de utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, på 
villkor att detta görs inom ramen för ett 
europeiskt försvar som är oberoende av 
Nato.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 

3. Europaparlamentet noterar att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
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årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når 
upp till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna).
Parlamentet förespråkar starkt närmare
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, inte når upp till 
1999 års kapacitetsmål från Helsingfors.
Parlamentet noterar EU:s kapacitetsmål på 
det civila området. Parlamentet förespråkar 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. de

Ändringsförslag 26
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet förespråkar starkt 
närmare samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.
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kapacitet och tillgångar.

Or. it

Ändringsförslag 27
Jens Geier

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna).
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet förespråkar starkt 
närmare samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

Or. de

Ändringsförslag 28
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
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årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som en verklig försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på säkerhets-
och försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 29
Tonino Picula

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning mellan unionens inre och 
yttre politik och bättre samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 



PE549.454v01-00 18/81 AM\1052353SV.doc

SV

kapacitet och tillgångar. form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

Or. hr

Ändringsförslag 30
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör inom ramen för Nato
och beklagar avsaknaden av en tydlig 
militär doktrin, som operationaliserar de 
uppgifter som förtecknas i artikel 43 i 
EU-fördraget (de utökade 
Petersbergsuppgifterna). Parlamentet 
förespråkar starkt närmare samordning och 
samarbete på försvarsområdet inom ramen 
för Nato, både mellan medlemsstaterna 
och på EU-nivå, särskilt i form av poolning 
och delning av resurser, kapacitet och 
tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 31
Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar.

3. Europaparlamentet noterar med oro att 
medlemsstaterna, trots en sammanlagd 
årlig försvarsbudget på omkring 
190 miljarder euro, fortfarande inte når upp 
till 1999 års kapacitetsmål från 
Helsingfors. Parlamentet påminner om 
EU:s högt satta kapacitetsmål på det civila 
området. Parlamentet kräver att EU stärks 
som försvarsaktör och beklagar 
avsaknaden av en tydlig militär doktrin, 
som operationaliserar de uppgifter som 
förtecknas i artikel 43 i EU-fördraget (de 
utökade Petersbergsuppgifterna). 
Parlamentet förespråkar starkt närmare 
samordning och samarbete på 
försvarsområdet, både mellan 
medlemsstaterna och på EU-nivå, särskilt i 
form av poolning och delning av resurser, 
kapacitet och tillgångar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att skyndsamt
göra en analys av utmaningarna och 
behoven inom säkerhet och försvar.

Or. bg

Ändringsförslag 32
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
finansieringsnivån för civila 
GSFP-uppdrag i Gusp-kapitlet i EU:s 
budget har sjunkit under de gångna åren 
och förväntas förbli konstant inom den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.
Parlamentet beklagar att de civila 
uppdragen påverkats av den allmänna 
bristen på betalningsbemyndiganden, som 
tvingat kommissionen att skjuta upp 

4. Europaparlamentet noterar att 
finansieringsnivån för civila 
GSFP-uppdrag i Gusp-kapitlet i EU:s 
budget har sjunkit under de gångna åren.
Parlamentet konstaterar att de civila 
uppdragen påverkats av den allmänna 
bristen på betalningsbemyndiganden, som 
tvingat kommissionen att skjuta upp 
betalningen av 22 miljoner euro till 2015 
för att minska problemen. Parlamentet 
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betalningen av 22 miljoner euro till 2015 
för att minska problemen. Parlamentet 
välkomnar dock det faktum att möjliga 
besparingar till ett värde av omkring 
16 miljoner euro har identifierats. Detta 
ger möjlighet att finansiera nya uppdrag 
om behov skulle uppstå inom en nära 
framtid.

välkomnar dock det faktum att möjliga 
besparingar till ett värde av omkring 
16 miljoner euro har identifierats.

Or. de

Ändringsförslag 33
Eleftherios Synadinos

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
finansieringsnivån för civila 
GSFP-uppdrag i Gusp-kapitlet i EU:s 
budget har sjunkit under de gångna åren 
och förväntas förbli konstant inom den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020. 
Parlamentet beklagar att de civila 
uppdragen påverkats av den allmänna 
bristen på betalningsbemyndiganden, som 
tvingat kommissionen att skjuta upp 
betalningen av 22 miljoner euro till 2015 
för att minska problemen. Parlamentet 
välkomnar dock det faktum att möjliga 
besparingar till ett värde av omkring 
16 miljoner euro har identifierats. Detta ger 
möjlighet att finansiera nya uppdrag om 
behov skulle uppstå inom en nära framtid.

4. Europaparlamentet beklagar att 
finansieringsnivån för civila 
GSFP-uppdrag i Gusp-kapitlet i EU:s 
budget har sjunkit under de gångna åren 
och förväntas förbli konstant inom den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020. 
Parlamentet ogillar det faktum att de civila 
uppdragen påverkats av den allmänna 
bristen på betalningsbemyndiganden, som 
tvingat kommissionen att skjuta upp 
betalningen av 22 miljoner euro till 2015 
för att minska problemen. Parlamentet 
välkomnar dock det faktum att möjliga 
besparingar till ett värde av omkring 
16 miljoner euro har identifierats. Detta ger 
möjlighet att finansiera nya uppdrag om 
behov skulle uppstå inom en nära framtid.

Or. el

Ändringsförslag 34
Jens Geier

Förslag till resolution
Punkt 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att 
finansieringsnivån för civila 
GSFP-uppdrag i Gusp-kapitlet i EU:s 
budget har sjunkit under de gångna åren 
och förväntas förbli konstant inom den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020. 
Parlamentet beklagar att de civila 
uppdragen påverkats av den allmänna 
bristen på betalningsbemyndiganden, som 
tvingat kommissionen att skjuta upp 
betalningen av 22 miljoner euro till 2015 
för att minska problemen. Parlamentet 
välkomnar dock det faktum att möjliga 
besparingar till ett värde av omkring 
16 miljoner euro har identifierats. Detta ger 
möjlighet att finansiera nya uppdrag om 
behov skulle uppstå inom en nära framtid.

4. Europaparlamentet noterar att 
finansieringsnivån för civila 
GSFP-uppdrag i Gusp-kapitlet i EU:s 
budget har sjunkit under de gångna åren 
och förväntas förbli konstant inom den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020. 
Parlamentet beklagar att de civila 
uppdragen påverkats av den allmänna 
bristen på betalningsbemyndiganden, som 
tvingat kommissionen att skjuta upp 
betalningen av 22 miljoner euro till 2015 
för att minska problemen. Parlamentet 
välkomnar dock det faktum att möjliga 
besparingar till ett värde av omkring 
16 miljoner euro har identifierats. Detta ger 
möjlighet att finansiera nya uppdrag om 
behov skulle uppstå inom en nära framtid. 
Parlamentet understryker att ökade 
befogenheter och insatser på EU-nivå inte 
kan genomföras budgetneutralt och att
den fleråriga budgetramen är mycket 
begränsad.

Or. de

Ändringsförslag 35
Victor Negrescu

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
ägna större uppmärksamhet åt insatser i 
fredsbevarande syfte för förebyggande av 
konfliktsituationer och efterkrishantering. 

Or. ro
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Ändringsförslag 36
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella 
förfaranden. Parlamentet beklagar dock 
de avsevärda förseningar som fortfarande 
drabbar anskaffandet av den utrustning 
och de tjänster som behövs för 
GSFP-uppdragen, liksom de negativa 
effekter detta får på hur uppdragen 
fungerar. Förseningarna beror delvis på 
rådets ofta långsamma process för 
beslutsfattande, men också på en viss brist 
på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 37
Eleftherios Synadinos

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
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Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet understryker betydelsen av 
GSFP-uppdragen, som ska inbegripa 
gemensamma insatser för avrustning, 
militära rådgivnings- och biståndsinsatser
och stabiliseringsinsatser efter konflikter. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

Or. el

Ändringsförslag 38
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden 
för de civila GSFP-uppdragen. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen 
inom ramen för Gusp, liksom de negativa 
effekter detta får på hur uppdragen 
fungerar. Förseningarna beror delvis på 
rådets ofta långsamma process för 
beslutsfattande, men också på en viss brist 
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förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

Or. en

Ändringsförslag 39
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, ett mycket byråkratiskt 
upphandlingssystem och en viss brist på 
flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

Or. en

Ändringsförslag 40
Ingeborg Gräßle
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på en samlad syn på hur de 
finansiella reglerna ska tillämpas på 
GSFP-uppdragen. Parlamentet påminner 
om att dessa förseningar redan har 
kritiserats av revisionsrätten i rättens 
särskilda rapport om EU:s stöd till Kosovo 
på rättsstatsområdet från 2012.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
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tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar och eventuellt på
uppdragens säkerhet. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

Or. en

Ändringsförslag 42
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen fungerar. Förseningarna beror 
delvis på rådets ofta långsamma process 
för beslutsfattande, men också på en viss 
brist på flexibilitet i de finansiella reglerna. 
Parlamentet påminner om att dessa 
förseningar redan har kritiserats av 
revisionsrätten i rättens särskilda rapport 
om EU:s stöd till Kosovo på 
rättsstatsområdet från 2012.

5. Europaparlamentet välkomnar de 
konkreta åtgärder och pragmatiska 
lösningar som nyligen presenterades av 
kommissionen inom ramen för de 
befintliga finansiella reglerna och som 
syftar till snabbare finansiella förfaranden. 
Parlamentet beklagar dock de avsevärda 
förseningar som fortfarande drabbar 
anskaffandet av den utrustning och de 
tjänster som behövs för GSFP-uppdragen, 
liksom de negativa effekter detta får på hur 
uppdragen och personalen fungerar. 
Förseningarna beror delvis på rådets ofta 
långsamma process för beslutsfattande, 
men också på en viss brist på flexibilitet i 
de finansiella reglerna. Parlamentet 
påminner om att dessa förseningar redan 
har kritiserats av revisionsrätten i rättens 
särskilda rapport om EU:s stöd till Kosovo 
på rättsstatsområdet från 2012.

Or. de



AM\1052353SV.doc 27/81 PE549.454v01-00

SV

Ändringsförslag 43
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att åtgärda dessa brister 
och att föreslå de nödvändiga 
förändringarna av de finansiella reglerna 
för civila GSFP-uppdrag, så att en snabb 
och flexibel hantering av uppdragen 
underlättas utan att den sunda 
ekonomiska förvaltningen av EU:s 
resurser eller skyddet av unionens 
ekonomiska intressen äventyras. 
Parlamentet anser att befogenheterna att 
genomföra budgeten bör delegeras till den 
civila insatschefen, såsom gjorts för 
EU-delegationernas chefer.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 44
Ingeborg Gräßle

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att åtgärda dessa brister och 
att föreslå de nödvändiga förändringarna 
av de finansiella reglerna för civila 
GSFP-uppdrag, så att en snabb och flexibel 
hantering av uppdragen underlättas utan att 
den sunda ekonomiska förvaltningen av 
EU:s resurser eller skyddet av unionens 
ekonomiska intressen äventyras. 
Parlamentet anser att befogenheterna att 
genomföra budgeten bör delegeras till den 

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att åtgärda dessa brister 
genom att utarbeta en särskild mall för de 
finansiella reglerna för civila 
GSFP-uppdrag och genom att 
behovsanpassa befintliga riktlinjer, så att 
en snabb och flexibel hantering av 
uppdragen underlättas utan att den sunda 
ekonomiska förvaltningen av EU:s resurser 
eller skyddet av unionens ekonomiska 
intressen äventyras. Parlamentet anser att 
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civila insatschefen, såsom gjorts för 
EU-delegationernas chefer.

budgeten även fortsättningsvis bör 
genomföras av kommissionen i nära 
samarbete med den civila insatschefen.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marek Jurek

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att åtgärda dessa brister och 
att föreslå de nödvändiga förändringarna av 
de finansiella reglerna för civila 
GSFP-uppdrag, så att en snabb och flexibel 
hantering av uppdragen underlättas utan att 
den sunda ekonomiska förvaltningen av 
EU:s resurser eller skyddet av unionens 
ekonomiska intressen äventyras. 
Parlamentet anser att befogenheterna att 
genomföra budgeten bör delegeras till den 
civila insatschefen, såsom gjorts för 
EU-delegationernas chefer.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att åtgärda dessa brister och 
att föreslå de nödvändiga förändringarna av 
de finansiella reglerna för civila 
GSFP-uppdrag, så att en snabb och flexibel 
hantering av uppdragen underlättas utan att 
den sunda ekonomiska förvaltningen av 
EU:s resurser eller skyddet av unionens 
ekonomiska intressen äventyras.

Or. en

Ändringsförslag 46
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att åtgärda dessa brister och 
att föreslå de nödvändiga förändringarna av 
de finansiella reglerna för civila 
GSFP-uppdrag, så att en snabb och flexibel 
hantering av uppdragen underlättas utan att 

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att åtgärda dessa brister och 
att föreslå de nödvändiga förändringarna av 
de finansiella reglerna för civila 
GSFP-uppdrag, så att en snabb, flexibel 
och effektivare hantering av uppdragen 



AM\1052353SV.doc 29/81 PE549.454v01-00

SV

den sunda ekonomiska förvaltningen av 
EU:s resurser eller skyddet av unionens 
ekonomiska intressen äventyras. 
Parlamentet anser att befogenheterna att 
genomföra budgeten bör delegeras till den 
civila insatschefen, såsom gjorts för 
EU-delegationernas chefer.

underlättas utan att den sunda ekonomiska 
förvaltningen av EU:s resurser eller 
skyddet av unionens ekonomiska intressen 
äventyras. Parlamentet anser att 
befogenheterna att genomföra budgeten 
bör delegeras till den civila insatschefen, 
såsom gjorts för EU-delegationernas 
chefer.

Or. en

Ändringsförslag 47
Eleftherios Synadinos

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europarlamentet uppmanar 
kommissionen att ta hänsyn till den 
senaste tidens attacker utförda av 
jihadister och att mot bakgrund av deras 
varningar om en ny terrorattack i Europa
stärka skyddet kring Europas offentliga 
byggnader eftersom de är deras lättaste 
mål.

Or. el

Ändringsförslag 48
Victor Negrescu

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
göra en årlig uppskattning av de totala 
kostnaderna för säkerhet och försvar, som 
även inbegriper en tydlig redovisning av 
upphandlingsförfaranden, i syfte att 
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effektivisera framtida budgetarbete inom 
detta område.

Or. ro

Ändringsförslag 49
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmuntrar starkt
inrättandet av ett gemensamt servicecenter 
i kombination med ett integrerat 
resursförvaltningssystem (IRMS), som ett 
sätt att få till stånd snabbare och mer 
kostnadseffektiva civila insatser.
Parlamentet beklagar att detta initiativ
hittills har befunnit sig i dödläge. 
Parlamentet noterar att en plattform för 
uppdragsstöd övervägs, men vädjar till 
kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att vidta fler åtgärder i 
riktning mot inrättandet av ett regelrätt 
gemensamt servicecenter.

7. Europaparlamentet konstaterar att
inrättandet av ett gemensamt servicecenter 
i kombination med utvecklingen av ett 
integrerat resursförvaltningssystem (IRMS) 
hittills har befunnit sig i dödläge. 
Parlamentet noterar att en plattform för 
uppdragsstöd övervägs.

Or. de

Ändringsförslag 50
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmuntrar starkt 
inrättandet av ett gemensamt servicecenter 
i kombination med ett integrerat 
resursförvaltningssystem (IRMS), som ett 
sätt att få till stånd snabbare och mer 
kostnadseffektiva civila insatser. 

7. Europaparlamentet är medvetet om att 
det förs en diskussion om att inrätta ett 
gemensamt servicecenter i kombination 
med ett integrerat resursförvaltningssystem 
(IRMS), som ett sätt att få till stånd 
snabbare och mer kostnadseffektiva civila 
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Parlamentet beklagar att detta initiativ 
hittills har befunnit sig i dödläge.
Parlamentet noterar att en plattform för 
uppdragsstöd övervägs, men vädjar till 
kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att vidta fler åtgärder i 
riktning mot inrättandet av ett regelrätt 
gemensamt servicecenter.

insatser. Parlamentet är medvetet om att 
detta initiativ hittills har befunnit sig i 
dödläge och att kommissionen anser att
det i dagsläget är orealistiskt att inrätta ett 
gemensamt servicecenter. Parlamentet 
noterar att en plattform för uppdragsstöd 
övervägs.

Or. en

Ändringsförslag 51
Ingeborg Gräßle

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmuntrar starkt 
inrättandet av ett gemensamt 
servicecenter i kombination med ett 
integrerat resursförvaltningssystem 
(IRMS), som ett sätt att få till stånd 
snabbare och mer kostnadseffektiva civila 
insatser. Parlamentet beklagar att detta 
initiativ hittills har befunnit sig i dödläge. 
Parlamentet noterar att en plattform för 
uppdragsstöd övervägs, men vädjar till 
kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att vidta fler åtgärder i 
riktning mot inrättandet av ett regelrätt 
gemensamt servicecenter.

7. Europaparlamentet uppmuntrar starkt en
centralisering av uppdragsstödet i 
kombination med ett integrerat 
resursförvaltningssystem (IRMS), som ett 
sätt att få till stånd snabbare och mer 
kostnadseffektiva civila insatser. 
Parlamentet noterar att den här frågan 
fortfarande diskuteras i rådet. Parlamentet 
noterar att en plattform för uppdragsstöd
övervägs och vädjar till kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten att se till att 
arbetet i den här frågan snabbt 
fortskrider.

Or. en

Ändringsförslag 52
Tonino Picula

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmuntrar starkt 
inrättandet av ett gemensamt servicecenter 
i kombination med ett integrerat 
resursförvaltningssystem (IRMS), som ett 
sätt att få till stånd snabbare och mer 
kostnadseffektiva civila insatser. 
Parlamentet beklagar att detta initiativ 
hittills har befunnit sig i dödläge. 
Parlamentet noterar att en plattform för 
uppdragsstöd övervägs, men vädjar till 
kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att vidta fler åtgärder i 
riktning mot inrättandet av ett regelrätt 
gemensamt servicecenter.

7. Europaparlamentet uppmuntrar starkt en
centralisering av uppdragsstödet genom
inrättandet av ett gemensamt servicecenter 
i kombination med ett integrerat 
resursförvaltningssystem (IRMS), som ett 
sätt att få till stånd snabbare och mer 
kostnadseffektiva civila insatser. 
Parlamentet beklagar att detta initiativ 
hittills har befunnit sig i dödläge. 
Parlamentet noterar att den här frågan 
fortfarande diskuteras i rådet och vädjar 
till kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att vidta fler gemensamma
åtgärder i riktning mot inrättandet av ett 
regelrätt gemensamt uppdragsstödsystem.

Or. en

Ändringsförslag 53
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att den 
begränsade administrativa budget som 
Europeiska utrikestjänsten/den civila 
planerings- och ledningskapaciteten levt 
med under lång tid bör utökas, eftersom 
det årliga budgetanslaget fortfarande är 
för litet för att täcka in alla planerings-, 
lednings- och stöduppgifter, särskilt när 
flera uppdrag inleds i princip samtidigt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 54
Doru-Claudian Frunzulică
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att den 
begränsade administrativa budget som 
Europeiska utrikestjänsten/den civila 
planerings- och ledningskapaciteten levt 
med under lång tid bör utökas, eftersom det 
årliga budgetanslaget fortfarande är för litet 
för att täcka in alla planerings-, lednings-
och stöduppgifter, särskilt när flera 
uppdrag inleds i princip samtidigt.

8. Europaparlamentet anser att den 
begränsade administrativa budget som 
Europeiska utrikestjänsten/den civila 
planerings- och ledningskapaciteten levt 
med under lång tid snabbt bör utökas, 
eftersom det årliga budgetanslaget 
fortfarande är för litet för att täcka in alla 
planerings-, lednings- och stöduppgifter, 
särskilt när flera uppdrag inleds i princip 
samtidigt.

Or. en

Ändringsförslag 55
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att det 
permanenta GSFP-lagret, som i nuläget 
endast används inom ramen för nya civila 
GSFP-uppdrag, snabbt bör uppgraderas 
genom att användningen utökas också till 
befintliga uppdrag och genom att 
tillgången till den lagrade utrustningen 
förbättras. Parlamentet anser att lagret 
bör förvaltas av det framtida 
gemensamma servicecentret.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 56
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Punkt 9
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Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att det 
permanenta GSFP-lagret, som i nuläget 
endast används inom ramen för nya civila 
GSFP-uppdrag, snabbt bör uppgraderas 
genom att användningen utökas också till 
befintliga uppdrag och genom att 
tillgången till den lagrade utrustningen 
förbättras. Parlamentet anser att lagret bör 
förvaltas av det framtida gemensamma 
servicecentret.

9. Europaparlamentet anser att det 
permanenta GSFP-lagret, som i nuläget 
endast används inom ramen för nya civila 
GSFP-uppdrag, snabbt bör uppgraderas 
genom att användningen utökas också till 
befintliga uppdrag och genom att 
tillgången till den lagrade utrustningen 
förbättras och den erforderliga 
utrustningen diversifieras. Parlamentet 
anser att lagret bör förvaltas av det 
framtida gemensamma servicecentret.

Or. en

Ändringsförslag 57
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att det 
permanenta GSFP-lagret, som i nuläget 
endast används inom ramen för nya civila 
GSFP-uppdrag, snabbt bör uppgraderas 
genom att användningen utökas också till 
befintliga uppdrag och genom att 
tillgången till den lagrade utrustningen 
förbättras. Parlamentet anser att lagret bör
förvaltas av det framtida gemensamma 
servicecentret.

9. Europaparlamentet anser att det 
permanenta GSFP-lagret, som i nuläget 
endast används inom ramen för nya civila 
GSFP-uppdrag, snabbt bör uppgraderas 
genom att användningen utökas också till 
befintliga uppdrag och genom att 
tillgången till den lagrade utrustningen 
förbättras. Parlamentet föreslår att 
GSFP-lagret förvaltas av det framtida 
gemensamma servicecentret.

Or. en

Ändringsförslag 58
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker 
behovet av en adekvat personaltillsättning 
för uppdragen, i linje med de olika 
åtaganden som gjorts av medlemsstaterna 
inom detta område (t.ex. det civila 
kapacitetsmålet för 2010, den fleråriga 
planen för utveckling av civil kapacitet). 
Parlamentet beklagar dock svårigheten att 
rekrytera – och behålla – kvalificerad 
personal i tillräckligt antal till 
GSFP-uppdragen. Parlamentet 
uppmuntrar till en omfattande 
användning av civila insatsgrupper som 
kan sättas in snabbt. Detta skulle öka 
EU:s kapacitet till snabba reaktioner, 
göra det lättare att snabbt få igång 
uppdrag och bidra till effektivare respons 
vid krishantering.

10. Europaparlamentet understryker 
behovet av en adekvat personaltillsättning 
för uppdragen, i linje med de olika 
åtaganden som gjorts av medlemsstaterna 
inom detta område (t.ex. det civila 
kapacitetsmålet för 2010, den fleråriga 
planen för utveckling av civil kapacitet).

Or. de

Ändringsförslag 59
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker 
behovet av en adekvat personaltillsättning 
för uppdragen, i linje med de olika 
åtaganden som gjorts av medlemsstaterna 
inom detta område (t.ex. det civila 
kapacitetsmålet för 2010, den fleråriga 
planen för utveckling av civil kapacitet). 
Parlamentet beklagar dock svårigheten att 
rekrytera – och behålla – kvalificerad 
personal i tillräckligt antal till 
GSFP-uppdragen. Parlamentet uppmuntrar 
till en omfattande användning av civila 
insatsgrupper som kan sättas in snabbt. 
Detta skulle öka EU:s kapacitet till snabba 

10. Europaparlamentet understryker 
behovet av en adekvat personaltillsättning 
för uppdragen, i linje med de olika 
åtaganden som gjorts av medlemsstaterna 
inom detta område (t.ex. det civila 
kapacitetsmålet för 2010, den fleråriga 
planen för utveckling av civil kapacitet). 
Parlamentet beklagar dock svårigheten att 
rekrytera – och behålla – kvalificerad 
personal i tillräckligt antal till 
GSFP-uppdragen. Parlamentet anser att 
för- och nackdelarna med utplaceringen 
av stridsgrupper måste granskas innan ett 
välgrundat beslut kan fattas angående i 
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reaktioner, göra det lättare att snabbt få 
igång uppdrag och bidra till effektivare 
respons vid krishantering.

vilken utsträckning civila insatsgrupper 
ska sättas in och eventuellt utökas. 
Parlamentet uppmuntrar till en omfattande 
användning av civila insatsgrupper som 
kan sättas in snabbt. Detta skulle öka EU:s 
kapacitet till snabba reaktioner, göra det 
lättare att snabbt få igång uppdrag och 
bidra till effektivare respons vid 
krishantering.

Or. en

Ändringsförslag 60
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet beklagar den 
bristande insynen och de höga 
kostnaderna i samband med urvalet av 
vilka privata företag som ska garantera 
säkerheten för personalen vid civila 
GSFP-uppdrag. Parlamentet vill att det 
upprättas ett särskilt ramavtal för 
säkerheten vid civila GSFP-uppdrag för 
att sänka de privata säkerhetsföretagens 
priser och för att öka insynen i 
urvalsförfarandet. I detta sammanhang 
anser parlamentet att europeiska företag 
bör prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 61
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att GSFP bör 
ses som en del av det bredare 
Gusp-ramverket och av EU:s yttre åtgärder 
som helhet. Parlamentet anser det viktigt 
att säkerställa samstämmighet och 
komplementaritet mellan olika instrument, 
för att uppnå stordriftsfördelar och få ut 
mesta möjliga av de EU-medel som satsas. 
Parlamentet är övertygat om EU har fler 
verktyg och större potential till påverkan 
än någon annan överstatlig institution, 
eftersom EU:s säkerhets- och 
försvarspolitik kan understödjas genom ett 
brett angreppssätt där andra typer av 
EU-instrument och 
finansieringsmekanismer ingår. 
Parlamentet anser därför att de resurser 
som satsas på Gusp bör användas smartare 
genom att knyta GSFP till de olika 
program som handhas av kommissionen.

11. Europaparlamentet anser att GSFP dels 
bör ses som en del av den bredare externa
Gusp-dimensionen och av EU:s yttre 
åtgärder som helhet, dels bör ses som en 
del av den interna dimensionen av 
politiken för den gemensamma 
marknaden, industrin, rymden och
forskning och utveckling. Parlamentet 
anser det viktigt att säkerställa 
samstämmighet och komplementaritet 
mellan olika instrument, för att uppnå 
stordriftsfördelar och få ut mesta möjliga 
av de EU-medel som satsas. Parlamentet är 
övertygat om EU har fler verktyg och 
större potential till påverkan än någon 
annan överstatlig institution, eftersom EU:s 
säkerhets- och försvarspolitik kan 
understödjas genom ett brett angreppssätt 
där andra typer av EU-instrument och 
finansieringsmekanismer ingår. 
Parlamentet anser därför att de resurser 
som satsas på Gusp bör användas smartare 
genom att knyta GSFP till de olika 
program som handhas av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 62
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att GSFP bör 
ses som en del av det bredare 
Gusp-ramverket och av EU:s yttre åtgärder 
som helhet. Parlamentet anser det viktigt 
att säkerställa samstämmighet och 
komplementaritet mellan olika instrument, 
för att uppnå stordriftsfördelar och få ut 
mesta möjliga av de EU-medel som satsas. 

11. Europaparlamentet anser att GSFP är
en del av det bredare Gusp-ramverket och 
av EU:s yttre åtgärder som helhet. 
Parlamentet anser det viktigt att säkerställa 
samstämmighet och komplementaritet 
mellan olika instrument, för att uppnå 
stordriftsfördelar och få ut mesta möjliga 
av de EU-medel som satsas. Parlamentet är 
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Parlamentet är övertygat om EU har fler 
verktyg och större potential till påverkan 
än någon annan överstatlig institution, 
eftersom EU:s säkerhets- och 
försvarspolitik kan understödjas genom ett 
brett angreppssätt där andra typer av 
EU-instrument och 
finansieringsmekanismer ingår. 
Parlamentet anser därför att de resurser 
som satsas på Gusp bör användas smartare 
genom att knyta GSFP till de olika 
program som handhas av kommissionen.

övertygat om EU har fler verktyg och 
större potential till påverkan än någon 
annan överstatlig institution, eftersom EU:s 
säkerhets- och försvarspolitik kan 
understödjas genom ett brett angreppssätt 
där andra typer av EU-instrument och 
finansieringsmekanismer ingår. 
Parlamentet anser därför att de resurser 
som satsas på Gusp bör användas smartare, 
särskilt genom ökad samordning mellan 
GSFP-instrumenten och EU:s olika 
stödprogram som handhas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Ingeborg Gräßle

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att GSFP bör 
ses som en del av det bredare 
Gusp-ramverket och av EU:s yttre åtgärder 
som helhet. Parlamentet anser det viktigt 
att säkerställa samstämmighet och 
komplementaritet mellan olika instrument, 
för att uppnå stordriftsfördelar och få ut 
mesta möjliga av de EU-medel som satsas. 
Parlamentet är övertygat om EU har fler 
verktyg och större potential till påverkan 
än någon annan överstatlig institution, 
eftersom EU:s säkerhets- och 
försvarspolitik kan understödjas genom ett 
brett angreppssätt där andra typer av 
EU-instrument och 
finansieringsmekanismer ingår. 
Parlamentet anser därför att de resurser 
som satsas på Gusp bör användas smartare 
genom att knyta GSFP till de olika 
program som handhas av kommissionen.

11. Europaparlamentet anser att GSFP bör 
ses som en del av det bredare 
Gusp-ramverket och av EU:s yttre åtgärder
som helhet. Parlamentet anser det viktigt 
att säkerställa samstämmighet och 
komplementaritet mellan olika instrument, 
för att uppnå stordriftsfördelar och få ut 
mesta möjliga av de EU-medel som satsas. 
Parlamentet är övertygat om EU har fler 
verktyg och större potential till påverkan 
än någon annan överstatlig institution, 
eftersom EU:s säkerhets- och 
försvarspolitik kan understödjas genom ett 
brett angreppssätt där andra typer av 
EU-instrument och 
finansieringsmekanismer ingår. 
Parlamentet anser därför att de resurser 
som satsas på Gusp bör användas smartare 
genom att se till att GSFP och de olika 
program som handhas av kommissionen 
kompletterar varandra.
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Or. en

Ändringsförslag 64
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att GSFP bör 
ses som en del av det bredare 
Gusp-ramverket och av EU:s yttre åtgärder 
som helhet. Parlamentet anser det viktigt 
att säkerställa samstämmighet och 
komplementaritet mellan olika instrument, 
för att uppnå stordriftsfördelar och få ut 
mesta möjliga av de EU-medel som satsas. 
Parlamentet är övertygat om EU har fler 
verktyg och större potential till påverkan 
än någon annan överstatlig institution, 
eftersom EU:s säkerhets- och 
försvarspolitik kan understödjas genom ett 
brett angreppssätt där andra typer av 
EU-instrument och 
finansieringsmekanismer ingår. 
Parlamentet anser därför att de resurser 
som satsas på Gusp bör användas smartare 
genom att knyta GSFP till de olika 
program som handhas av kommissionen.

11. Europaparlamentet anser att GSFP bör 
ses som en del av det bredare 
Gusp-ramverket och av EU:s yttre åtgärder 
som helhet. Parlamentet anser det viktigt 
att säkerställa samstämmighet och 
komplementaritet mellan olika instrument, 
för att uppnå stordriftsfördelar och få ut 
mesta möjliga av de EU-medel som satsas. 
Parlamentet är övertygat om EU har fler 
verktyg och större potential till påverkan 
än någon annan överstatlig institution, 
eftersom EU:s säkerhets- och 
försvarspolitik kan understödjas genom ett 
brett angreppssätt där andra typer av 
EU-instrument och 
finansieringsmekanismer ingår. 
Parlamentet anser därför att de resurser 
som satsas på Gusp bör användas smartare 
genom att knyta GSFP till de olika 
program som handhas av kommissionen. I 
ett sammanhang där säkerhetsläget i 
EU:s östra och södra delar har försämrats 
och där den finansiella krisen har 
påverkat medlemsstaternas 
försvarskapacitet, anser parlamentet att 
EU:s institutioner, med beaktande av de 
skyldigheter som tillkommer de 
medlemsstater som är anslutna till Nato, 
måste finna sätt att stödja 
medlemsstaternas strävan att trygga 
säkerhet och försvar.

Or. ro
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Ändringsförslag 65
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet efterlyser ett 
bättre utnyttjande av synergier mellan 
militär och civil verksamhet där så är 
lämpligt, t.ex. inom områdena logistik, 
transport och uppdragssäkerhet, samtidigt 
som hänsyn tas till de olika 
kommandostrukturerna och skillnaden i 
karaktär mellan civila och militära 
uppdrag.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 66
Eduard Kukan

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet efterlyser ett bättre 
utnyttjande av synergier mellan militär och 
civil verksamhet där så är lämpligt, t.ex. 
inom områdena logistik, transport och 
uppdragssäkerhet, samtidigt som hänsyn 
tas till de olika kommandostrukturerna och 
skillnaden i karaktär mellan civila och 
militära uppdrag.

12. Europaparlamentet efterlyser ett bättre 
utnyttjande av synergier mellan militär och 
civil verksamhet där så är lämpligt, vilket 
särskilt bör beaktas i början av 
planeringsprocessen, t.ex. inom områdena 
lokaler, sjukvårdstjänster, logistik, 
transport och uppdragssäkerhet, samtidigt 
som hänsyn tas till de olika 
kommandostrukturerna och skillnaden i 
karaktär mellan civila och militära 
uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 67
Doru-Claudian Frunzulică
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Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet efterlyser ett bättre 
utnyttjande av synergier mellan militär och 
civil verksamhet där så är lämpligt, t.ex. 
inom områdena logistik, transport och 
uppdragssäkerhet, samtidigt som hänsyn 
tas till de olika kommandostrukturerna och 
skillnaden i karaktär mellan civila och 
militära uppdrag.

12. Europaparlamentet efterlyser ett bättre 
utnyttjande av synergier mellan militär och 
civil verksamhet där så är lämpligt, t.ex. 
inom områdena planering och 
samordning, logistik, transport och 
uppdragssäkerhet, samtidigt som hänsyn 
tas till de olika kommandostrukturerna och 
skillnaden i karaktär mellan civila och 
militära uppdrag.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet efterlyser ett bättre 
utnyttjande av synergier mellan militär och 
civil verksamhet där så är lämpligt, t.ex. 
inom områdena logistik, transport och 
uppdragssäkerhet, samtidigt som hänsyn 
tas till de olika kommandostrukturerna och 
skillnaden i karaktär mellan civila och 
militära uppdrag.

12. Europaparlamentet efterlyser ett bättre 
utnyttjande av synergier mellan militär och 
civil verksamhet där så är lämpligt, t.ex. 
inom områdena logistik, transport och 
uppdragssäkerhet, samtidigt som hänsyn 
tas till de olika kommandostrukturerna och 
en tydlig åtskillnad görs mellan de civila 
uppdragens och de militära 
operationernas karaktär, mål och 
funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 69
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Förslag till resolution
Punkt 12



PE549.454v01-00 42/81 AM\1052353SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet efterlyser ett bättre 
utnyttjande av synergier mellan militär och 
civil verksamhet där så är lämpligt, t.ex. 
inom områdena logistik, transport och 
uppdragssäkerhet, samtidigt som hänsyn 
tas till de olika kommandostrukturerna och 
skillnaden i karaktär mellan civila och 
militära uppdrag.

12. Europaparlamentet efterlyser ett bättre 
utnyttjande av synergier mellan militär och 
civil verksamhet där så är lämpligt, t.ex. 
inom områdena logistik, transport och 
uppdragssäkerhet, samtidigt som hänsyn 
tas till de olika kommandostrukturerna och 
skillnaden i karaktär mellan civila och 
militära uppdrag. Parlamentet anser 
emellertid att EU framför allt borde 
fokusera på uppdrag av civil karaktär för 
att bättre kunna spela rollen av en mjuk 
kraft som bygger på övertalningsförmåga 
och medling.

Or. it

Ändringsförslag 70
Victor Negrescu

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet efterlyser 
förstärkta mekanismer för samarbete 
mellan medlemsstaterna, även i form av
finansiering av sådan verksamhet.

Or. ro

Ändringsförslag 71
Nedzhmi Ali

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet betonar de
eventuella besparingar som kan göras



AM\1052353SV.doc 43/81 PE549.454v01-00

SV

genom att främja synergieffekter på 
EU-nivå på det militära området, bland 
annat transport, utbildning och sjukvård. 
Parlamentet framhåller Europeiska 
försvarsbyråns roll i uppdraget att främja 
kompatibilitet och synergieffekter när det 
gäller medlemsstaternas 
försvarsutrustning och insatskapacitet. 
Parlamentet beklagar dock djupt att 
Europeiska försvarsbyrån, trots att den 
leds av EU:s vice ordförande/höga 
representant, fortfarande lyder under 
rådet och finansieras helt utanför EU:s 
budget, vilket gör att den undslipper EU:s 
demokratiska granskning. Parlamentet 
vill därför att Europeiska försvarsbyråns 
budget ska integreras i Europeiska 
unionens allmänna budget.

Or. en

Ändringsförslag 72
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar den 
översyn av krishanteringsförfarandena som 
avtalades 2013, eftersom den lett till 
förbättringar när det gäller att planera och 
inleda GSFP-uppdrag. Parlamentet
understryker dock att mer behöver göras 
för att komma ifrån de ”vattentäta skott” 

som avskiljer de olika delarna i EU:s
utrikespolitiska maskineri.

13. Europaparlamentet välkomnar den 
översyn av krishanteringsförfarandena som 
avtalades 2013, eftersom den lett till 
förbättringar när det gäller att planera och 
inleda GSFP-uppdrag. Parlamentet betonar 
att många delar av EU:s utrikespolitik 
fortfarande fungerar parallellt och 
efterlyser mer samordning och samarbete, 
trots medlemsstaternas behörighet på det 
utrikespolitiska området och 
utrikespolitikens mellanstatliga art.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar den 
översyn av krishanteringsförfarandena som 
avtalades 2013, eftersom den lett till 
förbättringar när det gäller att planera och 
inleda GSFP-uppdrag. Parlamentet 
understryker dock att mer behöver göras 
för att komma ifrån de ”vattentäta skott” 

som avskiljer de olika delarna i EU:s 
utrikespolitiska maskineri.

13. Europaparlamentet välkomnar den 
översyn av krishanteringsförfarandena som 
avtalades 2013, eftersom den lett till 
förbättringar när det gäller att planera och 
inleda GSFP-uppdrag. Parlamentet 
understryker dock att mycket mer behöver 
göras för att komma ifrån de ”vattentäta 
skott” som avskiljer de olika delarna i EU:s 
utrikespolitiska maskineri.

Or. en

Ändringsförslag 74
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta permanenta 
finansiella förfaranden för samarbetet 
mellan kommissionen, Europeiska 
utrikestjänsten, Europeiska 
försvarsbyrån, Europeiska 
rymdorganisationen och medlemsstaterna 
inom GSFP och inom politiken för den 
gemensamma marknaden, industrin, 
rymden och forskning och utveckling. 
Parlamentet beklagar i detta avseende att 
den tidigare vice ordföranden/höga 
representanten inte har lagt fram de 
förslag som behövs om hur Europeiska 
försvarsbyråns personalkostnader och 
löpande utgifter ska finansieras ur 
unionens budget i enlighet med de krav 
som ställs i Europaparlamentets 
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resolution av den 12 september 2012 
(2012/2050(INI)). Parlamentet uppmanar 
därför den nuvarande vice 
ordföranden/höga representanten att göra 
detta så snart som möjligt före Europeiska 
rådets möte om försvar i juni 2015. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och rådet att fastställa permanenta 
finansiella bestämmelser som binder 
samman aktörer med ansvar för EU:s 
inre säkerhet (t.ex. Frontex, Europol och 
Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet) med aktörer med 
ansvar för EU:s yttre säkerhet (t.ex. 
Europeiska försvarsbyrån och Europeiska 
utrikestjänsten).

Or. en

Ändringsförslag 75
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens och Europeiska 
försvarsbyråns gemensamma 
genomförande av ett pilotprojekt om 
GSFP-forskning, vilket parlamentet 
föreslog i budgeten för 2015, i samband 
med Europeiska försvarsbyråns 
genomförande av unionens mål och 
budget. Parlamentet beklagar i detta 
sammanhang att kommissionen inte 
lämnat någon bedömning av 
möjligheterna med artikel 185 i 
EUF-fördraget till parlamentet, vilket det 
begärde i sin resolution av den 
21 november 2013 om det europeiska 
försvarets industriella och tekniska bas 
(2013/2125(INI)).

Or. en
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Ändringsförslag 76
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 13c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13c. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens färdplan för 
genomförandet av meddelandet om EU:s 
försvars- och säkerhetssektor som antogs 
den 24 juni 2014. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i en utvärdering från 
berörda parter beskriva på vilket sätt 
potentiella stödmottagare och nationella 
och regionala förvaltningsmyndigheter är 
beredda att använda de beskrivna 
åtgärderna inom europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Interreg V. Parlamentet 
beklagar att kommissionens förslag kan 
komma för sent för att påverka de 
nationella och regionala förvaltningarnas 
pågående resursfördelning och omfördela 
EU-medel för att stärka det europeiska 
försvarets industriella och tekniska bas.

Or. en

Ändringsförslag 77
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 13d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att mot bakgrund av dess 
uppdrag att stärka det europeiska 
försvarets industriella och tekniska bas 
lägga fram ett förslag där man förklarar 



AM\1052353SV.doc 47/81 PE549.454v01-00

SV

hur europeiska exporterande försvars-
och säkerhetsindustrier kan kompenseras 
ur EU:s budget eller stödjas genom icke 
snedvridande marknadsåtgärder med 
avseende på de negativa konsekvenserna 
av de restriktiva åtgärder som rådet infört 
på grundval av artikel 215 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 78
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
initiativet för ”utbildning och utrustning” 
som genom att underlätta finansieringen 
av tredjeländers säkerhetsstyrkor skulle 
kunna stödja samarbetspartners 
kapacitetsuppbyggnad som en del i en 
övergångs- eller exitstrategi. Parlamentet 
stöder en systematisk användning av 
projektceller, där intresserade 
medlemsstater eller tredjeländer kan 
bidra. Parlamentet välkomnar därför det 
faktum att kommissionen överväger ett 
mer permanent ekonomiskt stöd för detta 
initiativ.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 79
Eduard Kukan

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
initiativet för ”utbildning och utrustning” 

som genom att underlätta finansieringen av 
tredjeländers säkerhetsstyrkor skulle 
kunna stödja samarbetspartners 
kapacitetsuppbyggnad som en del i en 
övergångs- eller exitstrategi. Parlamentet 
stöder en systematisk användning av 
projektceller, där intresserade 
medlemsstater eller tredjeländer kan bidra.
Parlamentet välkomnar därför det faktum 
att kommissionen överväger ett mer 
permanent ekonomiskt stöd för detta 
initiativ.

14. Europaparlamentet välkomnar 
initiativet för ”utbildning och utrustning”,

som genom att underlätta finansieringen av 
olika typer av maskinvara och 
icke-dödande utrustning till tredjeländers 
säkerhets- och försvarsstyrkor skulle 
kunna stödja samarbetspartners 
kapacitetsuppbyggnad som en del i en 
övergångs- eller exitstrategi. Här stöder 
parlamentet en gemensam strategi för 
Europeiska utrikestjänsten och 
kommissionen. Parlamentet stöder genom 
att tillhandahålla projektstöd en 
systematisk användning av projektceller, 
där intresserade medlemsstater eller 
tredjeländer kan bidra, vilket hjälper till att 
säkerställa snabba leveranser och inköp 
av den säkerhetsutrustning som 
värdländerna behöver. Parlamentet anser 
att de bör användas systematiskt.

Or. en

Ändringsförslag 80
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
initiativet för ”utbildning och utrustning” 

som genom att underlätta finansieringen 
av tredjeländers säkerhetsstyrkor skulle 
kunna stödja samarbetspartners 
kapacitetsuppbyggnad som en del i en 
övergångs- eller exitstrategi. Parlamentet 
stöder en systematisk användning av 
projektceller, där intresserade 
medlemsstater eller tredjeländer kan bidra. 
Parlamentet välkomnar därför det faktum 
att kommissionen överväger ett mer 

14. Europaparlamentet välkomnar 
initiativet för ”utbildning och utrustning”,
som genom att stärka det 
krisförebyggande arbetet genom bättre 
utbildning, rådgivning och utrustning 
skulle kunna stödja samarbetspartners 
kapacitetsuppbyggnad. Parlamentet 
uppmanar rådet att inrätta ett förfarande 
för utvärdering av om eventuella 
gemensamma överenskommelser om 
leverans av militär utrustning och vapen 
främjar EU:s gemensamma intresse.
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permanent ekonomiskt stöd för detta 
initiativ.

Parlamentet stöder en systematisk 
användning av projektceller, där 
intresserade medlemsstater eller 
tredjeländer kan bidra. Parlamentet 
välkomnar därför det faktum att 
kommissionen överväger ett mer 
permanent ekonomiskt stöd för detta 
initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 81
Eleftherios Synadinos

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar 
initiativet för ”utbildning och utrustning” 
som genom att underlätta finansieringen av 
tredjeländers säkerhetsstyrkor skulle kunna 
stödja samarbetspartners 
kapacitetsuppbyggnad som en del i en 
övergångs- eller exitstrategi. Parlamentet 
stöder en systematisk användning av 
projektceller, där intresserade 
medlemsstater eller tredjeländer kan bidra. 
Parlamentet välkomnar därför det faktum 
att kommissionen överväger ett mer 
permanent ekonomiskt stöd för detta 
initiativ.·

14. Europaparlamentet välkomnar inte 
initiativet för ”utbildning och utrustning”,
som genom att underlätta finansieringen av 
tredjeländers säkerhetsstyrkor skulle kunna 
stödja samarbetspartners 
kapacitetsuppbyggnad som en del i en 
övergångs- eller exitstrategi. Parlamentet 
stöder inte en systematisk användning av 
projektceller, där intresserade 
medlemsstater eller tredjeländer kan bidra. 
Parlamentet välkomnar därför inte det 
faktum att kommissionen överväger ett mer 
permanent ekonomiskt stöd för detta 
initiativ.

Or. el

Ändringsförslag 82
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag, som syftar till att 
förbättra tillämpningen av direktiv 
2009/81/EG (om samordning av 
förfarandena vid tilldelning av vissa 
kontrakt för byggentreprenader, varor och 
tjänster av upphandlande myndigheter 
och enheter på försvars- och 
säkerhetsområdet och om ändring av 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG) 
och direktiv 2009/43/EG (om förenkling 
av villkoren för överföring av 
försvarsrelaterade produkter inom 
gemenskapen). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta hänsyn till att 
europeiska företag inom försvarsområdet 
dels har behov av ett särskilt rättsligt och 
finansiellt förfarande för att vara 
konkurrenskraftiga, dels behöver stärka 
sina nationella strävanden efter 
konsolidering av försvarskapaciteten.

Or. ro

Ändringsförslag 83
Victor Negrescu

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet efterlyser ett 
större engagemang från kommissionens 
och medlemsstaternas sida när det gäller 
att stärka den militära och civila 
kapaciteten för medlemsstaterna vid EU:s 
östra och södra gränser mot bakgrund av 
de aktuella politiska hoten.

Or. ro
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Ändringsförslag 84
Jens Geier

Förslag till resolution
Underrubrik 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

Finansiering av militära operationer utgår

Or. de

Ändringsförslag 85
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma 
kostnaderna för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma 
till stånd snabbt. Mekanismen utgör också
ett verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för 
den som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 
fortfarande är mycket liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

15. Europaparlamentet välkomnar att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar. Parlamentet konstaterar att Athena 
är ett verktyg för konfliktfinansiering för 
medlemsstater och tredjeländer, och 
fördömer de starka incitament att bidra till 
konflikter som det leder till. Parlamentet
välkomnar att andelen gemensamma 
kostnader fortfarande är liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) även i 
fortsättningen kommer att vara gällande. 

Or. de
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Ändringsförslag 86
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den
som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 
fortfarande är mycket liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd. Mekanismen utgör också ett verktyg 
för solidaritet medlemsstater emellan, som 
uppmuntrar dem att bidra till 
GSFP-insatser, särskilt för dem som saknar 
ekonomiska och operativa resurser. 
Parlamentet beklagar dock att andelen 
gemensamma kostnader fortfarande är 
mycket liten (omkring 10–15 % av alla 
kostnader) och att principen att var och en 
betalar sin del av insatsen (”costs lie where 
they fall”) avskräcker medlemsstater från 
att delta aktivt i 
GSFP-operationer. Parlamentet befarar
att den här situationen, särskilt mot 
bakgrund av medlemsstaternas bristande 
vilja att delta i operationernas 
styrkebidrag, gör att GSFP-operationer 
inte snabbt kan komma till stånd och 
äventyrar hela deras effektivitet.
Parlamentet anser att den långsiktiga 
finansieringen av militära uppdrag behöver 
säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 87
Doru-Claudian Frunzulică
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Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 
fortfarande är mycket liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Parlamentet beklagar dock att andelen 
gemensamma kostnader fortfarande är 
mycket liten (uppskattningsvis omkring 
10–15 % av alla kostnader) och att den 
förlegade principen att var och en betalar 
sin del av insatsen (”costs lie where they 
fall”) avskräcker medlemsstater från att 
delta aktivt och leder till förseningar eller 
till och med rena låsningar i 
beslutsfattandet. Parlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver förbättras.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
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Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 
fortfarande är mycket liten (omkring
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”)
avskräcker medlemsstater från att delta
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Parlamentet beklagar dock att andelen 
gemensamma kostnader fortfarande är 
mycket liten (ungefär 10–15 % av alla 
kostnader) och att den höga andelen 
nationsburna kostnader och skyldigheter i 
militära operationer strider mot 
principerna om solidaritet och 
bördefördelning, vilket avskräcker 
medlemsstater från att delta aktivt. 
Parlamentet anser att den långsiktiga 
finansieringen av militära uppdrag behöver 
säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 89
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Parlamentet beklagar dock att den faktiska 
användningen av gemensamma 
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fortfarande är mycket liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

driftskostnader som ska bäras av Athena i 
enlighet med bilaga III till rådets beslut 
2011/871/Gusp fortfarande är mycket 
begränsad, att andelen gemensamma 
kostnader fortfarande är mycket liten 
(omkring 10–15 % av alla kostnader) och 
att principen att var och en betalar sin del 
av insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Parlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 90
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 
fortfarande är mycket liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Parlamentet beklagar dock att andelen 
gemensamma kostnader fortfarande är 
mycket liten (omkring 10–15 % av alla 
kostnader) och att principen att var och en 
betalar sin del av insatsen (”costs lie where 
they fall”) avskräcker medlemsstater från 
att delta aktivt.
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uppdrag behöver säkerställas.

Or. it

Ändringsförslag 91
Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 
fortfarande är mycket liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Parlamentet beklagar dock att andelen 
gemensamma kostnader fortfarande är 
mycket liten (omkring 10–15 % av alla 
kostnader) och att principen att var och 
en betalar sin del av insatsen (”costs lie 
where they fall”) avskräcker medlemsstater 
från att delta aktivt. Parlamentet kräver ett 
säkerställande av den långsiktiga 
finansieringen av militära uppdrag, även 
under den förberedande fasen som är 
avgörande för varje operation. En analys 
bör göras under innevarande budgetår 
med förslag på nödvändiga medel och en 
mekanism för tilldelningen av medel.

Or. bg

Ändringsförslag 92
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel
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Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 
fortfarande är mycket liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Parlamentet noterar dock att andelen
gemensamma kostnader fortfarande är 
mycket liten (omkring 10–15 % av alla 
kostnader) och att principen att var och en 
betalar sin del av insatsen (”costs lie where 
they fall”) avskräcker medlemsstater från 
att delta aktivt. Parlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas, med full 
respekt för medlemsstaternas behörighet i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 93
Eleftherios Synadinos

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 

15. Europaparlamentet är medvetet om att 
militära operationer finansieras av 
medlemsstaterna utanför EU-budgetens 
ramar och att de gemensamma kostnaderna 
för insatserna täcks via 
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Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Europaparlamentet beklagar dock att 
andelen gemensamma kostnader 
fortfarande är mycket liten (omkring 
10-15 % av alla kostnader) och att 
principen att var och en betalar sin del av 
insatsen (”costs lie where they fall”) 
avskräcker medlemsstater från att delta 
aktivt. Europaparlamentet anser att den 
långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas.

Athenamekanismen. Parlamentet 
understryker att Athena är avgörande för 
att dessa operationer ska kunna komma till 
stånd snabbt. Mekanismen utgör också ett 
verktyg för solidaritet medlemsstater 
emellan samt en starkt motiverande faktor 
att bidra till GSFP-insatser, särskilt för den 
som saknar ekonomiska resurser. 
Parlamentet beklagar dock att andelen 
gemensamma kostnader fortfarande är 
mycket liten (omkring 10–15 % av alla 
kostnader) och att principen att var och 
en betalar sin del av insatsen (”costs lie 
where they fall”) avskräcker medlemsstater 
från att delta aktivt. Parlamentet anser att 
den långsiktiga finansieringen av militära 
uppdrag behöver säkerställas, framför allt 
med ett ökat bidrag från EU:s ekonomiskt 
starkare länder. 

Or. el

Ändringsförslag 94
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Europaparlamentet är i synnerhet 
positivt till att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet väntar 
sig slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar.

16. Europaparlamentet konstaterar att 
översynen av Athenamekanismen inte har 
gett några påtagliga resultat i detta 
sammanhang. Parlamentet motsätter sig 
starkt att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet väntar 
sig slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
Europeiska rådets nästa möte om försvar.

Or. de
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Ändringsförslag 95
Jens Geier

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Europaparlamentet är i synnerhet 
positivt till att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet väntar 
sig slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar.

16. Europaparlamentet noterar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och att rådet inte stöder 
denna samarbetsform. Parlamentet är i 
synnerhet positivt till att fler kostnader blir 
stödberättigande inom ramen för Athena. 
Parlamentet väntar sig framsteg i dessa 
frågor vid Europeiska rådets nästa möte
om försvar.

Or. de

Ändringsförslag 96
Nedzhmi Ali

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Europaparlamentet är i synnerhet 
positivt till att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet väntar 
sig slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Parlamentet är i synnerhet positivt 
till att fler kostnader (såsom t.ex.
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper) blir stödberättigande 
inom ramen för Athena och införlivas i 
Europeiska unionens allmänna budget. 
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nästa Europeiska rådsmöte om försvar. Parlamentet väntar sig slutgiltiga beslut i 
dessa frågor vid Europeiska rådets nästa 
möte om försvar.

Or. en

Ändringsförslag 97
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Europaparlamentet är i synnerhet 
positivt till att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet väntar 
sig slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar.

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Parlamentet uppmanar Förenade 
kungariket att sluta att blockera 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
rådet att tills vidare återgå till sin tidigare 
praxis att varje år generellt aktivera 
finansieringen av de transportkostnader 
och kostnader för högkvarter för den 
insatta multinationella styrkan som ska 
betalas av Athena (del B i bilaga III till 
rådets beslut 2011/871/Gusp).
Parlamentet är i synnerhet positivt till att 
fler gemensamma kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena, vilket gör det 
möjligt för fler medlemsstater att bidra 
med sina resurser till militära 
GSFP-operationer. Parlamentet väntar sig 
slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
Europeiska rådets nästa möte om försvar.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Arnaud Danjean, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Europaparlamentet är i synnerhet 
positivt till att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet väntar 
sig slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar.

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Parlamentet är i synnerhet positivt 
till att fler kostnader, såsom förfinansiering 
av vissa kostnader, automatisk 
finansiering av utgifter för att sätta in 
GSFP-operationer eller GSFP-uppdrag 
(infrastruktur för styrkornas boende, 
utgifter för att upprätta inresevägar till 
insatsområdena och säkerhetslager av 
livsmedel och bränsle vid behov) eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet väntar 
sig slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
Europeiska rådets nästa möte om försvar.

Or. en

Ändringsförslag 99
Gérard Deprez

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Europaparlamentet är i synnerhet 
positivt till att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. I enlighet med artikel 43 i rådets 
beslut 2011/871/Gusp av den 
19 december 2011 om inrättande av 
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strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet väntar 
sig slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar.

mekanismen Athena, ska detta beslut och 
dess bilagor ses över minst vart tredje år. 
Eftersom detta senast skedde under andra 
halvåret 2011, skulle den följande 
översynen rättsligt sett göras andra 
halvåret 2014. Parlamentet är i synnerhet 
positivt till att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av EU-
stridsgrupper, blir stödberättigande inom 
ramen för Athena. Parlamentet väntar sig 
slutgiltiga beslut i dessa frågor vid 
Europeiska rådets nästa möte om försvar.

Or. fr

Ändringsförslag 100
Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Europaparlamentet är i synnerhet 
positivt till att fler kostnader, såsom 
förfinansiering av vissa kostnader eller 
strategiska transporter av 
EU-stridsgrupper, blir stödberättigande 
inom ramen för Athena. Parlamentet 
väntar sig slutgiltiga beslut i dessa frågor 
vid nästa Europeiska rådsmöte om 
försvar.

16. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang att översynen av 
Athenamekanismen inte gett några 
påtagliga resultat, och uppmanar rådet att 
snabbt återkomma med något konkret i 
frågan. Parlamentet är i synnerhet positivt 
till att fler kostnader, såsom förfinansiering 
av vissa kostnader eller strategiska 
transporter av EU-stridsgrupper, blir 
stödberättigande inom ramen för Athena. 
Parlamentet uppmanar rådet att på sitt 
kommande möte om försvar uttala sig 
med ett slutgiltigt beslut i dessa frågor.
Parlamentet understryker att ett 
uppskjutande av ett sådant slutgiltigt 
beslut äventyrar genomförandet av 
nödvändiga förändringar inom europeisk 
säkerhet och försvar. 

Or. bg
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Ändringsförslag 101
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ställer sig positivt 
till initiativ som syftar till att utforska 
möjligheten att attrahera och förvalta 
ekonomiska bidrag från tredjeländer eller 
internationella organisationer inom 
Athena, men varnar för sådana bidrag 
från EU-budgeten som riskerar att 
underminera finansieringen av civila 
uppdrag. Parlamentet ser också positivt 
på möjligheten till ”gemensam 
finansiering” där ett mindre antal 
deltagande länder finansierar vissa av 
uppdragens operationella kostnader, på 
villkor att deras bidrag hanteras inom 
ramen för Athena och att de utgör ett 
komplement snarare än en ersättning för 
de gemensamma kostnaderna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 102
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ställer sig positivt 
till initiativ som syftar till att utforska 
möjligheten att attrahera och förvalta 
ekonomiska bidrag från tredjeländer eller 
internationella organisationer inom 
Athena, men varnar för sådana bidrag från 
EU-budgeten som riskerar att underminera 
finansieringen av civila uppdrag. 
Parlamentet ser också positivt på 
möjligheten till ”gemensam finansiering” 

17. Europaparlamentet varnar för sådana 
bidrag från EU-budgeten som riskerar att 
underminera finansieringen av civila 
uppdrag. Parlamentet ser också positivt på 
möjligheten till ”gemensam finansiering” 
där ett mindre antal deltagande länder 
finansierar vissa av uppdragens 
operationella kostnader, på villkor att deras 
bidrag hanteras inom ramen för Athena och 
att de utgör ett komplement snarare än en 
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där ett mindre antal deltagande länder 
finansierar vissa av uppdragens 
operationella kostnader, på villkor att deras 
bidrag hanteras inom ramen för Athena och 
att de utgör ett komplement snarare än en 
ersättning för de gemensamma 
kostnaderna.

ersättning för de gemensamma 
kostnaderna.

Or. it

Ändringsförslag 103
Jens Geier

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ställer sig positivt 
till initiativ som syftar till att utforska 
möjligheten att attrahera och förvalta 
ekonomiska bidrag från tredjeländer eller 
internationella organisationer inom 
Athena, men varnar för sådana bidrag från 
EU-budgeten som riskerar att underminera 
finansieringen av civila uppdrag. 
Parlamentet ser också positivt på 
möjligheten till ”gemensam finansiering” 
där ett mindre antal deltagande länder 
finansierar vissa av uppdragens 
operationella kostnader, på villkor att deras 
bidrag hanteras inom ramen för Athena och 
att de utgör ett komplement snarare än en 
ersättning för de gemensamma 
kostnaderna.

17. Europaparlamentet varnar för sådana 
bidrag från EU-budgeten som riskerar att
underminera finansieringen av civila 
uppdrag. Parlamentet ser också positivt på 
möjligheten till ”gemensam finansiering” 
där ett mindre antal deltagande länder 
finansierar vissa av uppdragens 
operationella kostnader, på villkor att deras 
bidrag hanteras inom ramen för Athena och 
att de utgör ett komplement snarare än en 
ersättning för de gemensamma 
kostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 104
Eduard Kukan

Förslag till resolution
Punkt 17
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ställer sig positivt 
till initiativ som syftar till att utforska 
möjligheten att attrahera och förvalta 
ekonomiska bidrag från tredjeländer eller 
internationella organisationer inom Athena, 
men varnar för sådana bidrag från 
EU-budgeten som riskerar att 
underminera finansieringen av civila 
uppdrag. Parlamentet ser också positivt på 
möjligheten till ”gemensam finansiering” 

där ett mindre antal deltagande länder 
finansierar vissa av uppdragens 
operationella kostnader, på villkor att deras 
bidrag hanteras inom ramen för Athena och 
att de utgör ett komplement snarare än en 
ersättning för de gemensamma 
kostnaderna.

17. Europaparlamentet ställer sig positivt 
till initiativ som syftar till att utforska 
möjligheten att attrahera och förvalta 
ekonomiska bidrag från tredjeländer eller 
internationella organisationer inom Athena. 
Parlamentet ser också positivt på 
möjligheten till ”gemensam finansiering” 

där ett mindre antal deltagande länder 
finansierar vissa av uppdragens 
operationella kostnader, på villkor att deras 
bidrag hanteras inom ramen för Athena och 
att de utgör ett komplement snarare än en 
ersättning för de gemensamma 
kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 105
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
EU i och med Lissabonfördraget fick nya 
GSFP-bestämmelser som ännu inte 
utnyttjats. Parlamentet uppmuntrar rådet 
att använda sig av artikel 44 i 
EU-fördraget, enligt vilken en grupp 
medlemsstater får gå vidare med 
genomförandet av en GSFP-uppgift om de 
så önskar. Parlamentet anser att
ad hoc-mekanismerna för finansiering av 
en militär operation bör omfatta mer än 
de traditionella gemensamma kostnader 
som återbetalas via Athena.

18. Europaparlamentet fördömer att EU i 
och med Lissabonfördraget fick nya 
GSFP-bestämmelser. Parlamentet avråder
rådet från att använda sig av artikel 44 i 
EU-fördraget, enligt vilken en grupp 
medlemsstater får gå vidare med 
genomförandet av en GSFP-uppgift om de 
så önskar. Parlamentet fördömer
ad hoc-mekanismerna för finansiering av 
militära operationer.

Or. de
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Ändringsförslag 106
Jens Geier

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
EU i och med Lissabonfördraget fick nya 
GSFP-bestämmelser som ännu inte 
utnyttjats. Parlamentet uppmuntrar rådet att 
använda sig av artikel 44 i EU-fördraget, 
enligt vilken en grupp medlemsstater får gå 
vidare med genomförandet av en 
GSFP-uppgift om de så önskar. 
Parlamentet anser att 
ad hoc-mekanismerna för finansiering av 
en militär operation bör omfatta mer än 
de traditionella gemensamma kostnader 
som återbetalas via Athena.

18. Europaparlamentet påminner om att 
EU i och med Lissabonfördraget fick nya 
GSFP-bestämmelser som ännu inte 
utnyttjats. Parlamentet uppmuntrar rådet att 
använda sig av artikel 44 i EU-fördraget, 
enligt vilken en grupp medlemsstater får gå 
vidare med genomförandet av en 
GSFP-uppgift om de så önskar.

Or. de

Ändringsförslag 107
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
EU i och med Lissabonfördraget fick nya 
GSFP-bestämmelser som ännu inte 
utnyttjats. Parlamentet uppmuntrar rådet att 
använda sig av artikel 44 i EU-fördraget, 
enligt vilken en grupp medlemsstater får gå 
vidare med genomförandet av en 
GSFP-uppgift om de så önskar. 
Parlamentet anser att ad hoc-mekanismerna 
för finansiering av en militär operation bör 
omfatta mer än de traditionella 
gemensamma kostnader som återbetalas 

18. Europaparlamentet påminner om att 
EU i och med Lissabonfördraget fick nya 
GSFP-bestämmelser som ännu inte 
utnyttjats. Parlamentet uppmuntrar rådet att 
använda sig av artikel 44 i EU-fördraget, 
enligt vilken en grupp medlemsstater får gå 
vidare med genomförandet av en 
GSFP-uppgift om de så önskar. 
Parlamentet anser att det finns ett akut 
behov av en snabbare 
beslutsprocess. Parlamentet anser att ad 
hoc-mekanismerna för finansiering av en 
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via Athena. militär operation bör omfatta mer än de 
traditionella gemensamma kostnader som 
återbetalas via Athena.

Or. en

Ändringsförslag 108
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att börja inrätta startfonden (i enlighet 
med artikel 41.3 i EU-fördraget) för 
brådskande finansiering av de inledande 
faserna i militära operationer, som också 
skulle kunna användas som ett effektivt 
verktyg för kapacitetsutveckling. 
Parlamentet noterar att medan särskilda 
budgetar för förberedande åtgärder 
används för civila uppdrag drabbas de 
militära uppdragen, så länge denna 
möjlighet inte utnyttjas, av ett strukturellt 
hinder för utplacering och effektivitet. 
Parlamentet uppmuntrar med eftertryck 
medlemsstaterna att engagera sig i det 
permanenta strukturerade samarbete som 
föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 109
Jens Geier

Förslag till resolution
Punkt 19
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att börja inrätta startfonden (i enlighet 
med artikel 41.3 i EU-fördraget) för 
brådskande finansiering av de inledande 
faserna i militära operationer, som också 
skulle kunna användas som ett effektivt 
verktyg för kapacitetsutveckling. 
Parlamentet noterar att medan särskilda 
budgetar för förberedande åtgärder 
används för civila uppdrag drabbas de 
militära uppdragen, så länge denna 
möjlighet inte utnyttjas, av ett strukturellt 
hinder för utplacering och effektivitet. 
Parlamentet uppmuntrar med eftertryck 
medlemsstaterna att engagera sig i det 
permanenta strukturerade samarbete som 
föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 110
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
börja inrätta startfonden (i enlighet med 
artikel 41.3 i EU-fördraget) för 
brådskande finansiering av de inledande 
faserna i militära operationer, som också 
skulle kunna användas som ett effektivt 
verktyg för kapacitetsutveckling.
Parlamentet noterar att medan särskilda 
budgetar för förberedande åtgärder 
används för civila uppdrag drabbas de 
militära uppdragen, så länge denna 
möjlighet inte utnyttjas, av ett strukturellt 
hinder för utplacering och effektivitet. 

19. Europaparlamentet noterar att medan 
särskilda budgetar för förberedande 
åtgärder används för civila uppdrag 
drabbas de militära uppdragen, så länge 
denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 
eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.
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Parlamentet uppmuntrar med eftertryck 
medlemsstaterna att engagera sig i det 
permanenta strukturerade samarbete som 
föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, något 
som också skulle stärka EU:s förmåga att 
reagera snabbt.

Or. it

Ändringsförslag 111
Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
börja inrätta startfonden (i enlighet med 
artikel 41.3 i EU-fördraget) för brådskande 
finansiering av de inledande faserna i 
militära operationer, som också skulle 
kunna användas som ett effektivt verktyg 
för kapacitetsutveckling. Parlamentet 
noterar att medan särskilda budgetar för 
förberedande åtgärder används för civila 
uppdrag drabbas de militära uppdragen, så 
länge denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 
eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
börja inrätta startfonden (i enlighet med 
artikel 41.3 i EU-fördraget) för brådskande 
finansiering av de inledande faserna i 
militära operationer, som också skulle 
kunna användas som ett effektivt verktyg 
för kapacitetsutveckling. Parlamentet 
uppmanar rådet att lägga fram ett förslag 
om hur man kan möjliggöra snabba 
samråd med Europaparlamentet i 
krissituationer. Parlamentet noterar att 
medan särskilda budgetar för förberedande 
åtgärder används för civila uppdrag 
drabbas de militära uppdragen, så länge 
denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 
eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt. Parlamentet 
beklagar i detta sammanhang bristen på 
konkret innehåll i rådets policyram för ett 
systematiskt och långsiktigt 
försvarssamarbete som antogs den 
18 november 2014. Den innehåller bara 
en beskrivning av rådande praxis. 
Parlamentet uppmanar därför 
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kommissionen att lägga fram de förslag 
som behövs för att klargöra hur man 
inom ramen för EU:s budget kan 
möjliggöra upprättandet av det 
permanenta strukturerade samarbetet och 
ett militärt samarbete i fredstid inom 
ramen för detta.

Or. en

Ändringsförslag 112
Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
börja inrätta startfonden (i enlighet med 
artikel 41.3 i EU-fördraget) för brådskande 
finansiering av de inledande faserna 
i militära operationer, som också skulle 
kunna användas som ett effektivt verktyg 
för kapacitetsutveckling. Parlamentet 
noterar att medan särskilda budgetar för 
förberedande åtgärder används för civila 
uppdrag drabbas de militära uppdragen, så
länge denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 
eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
under innevarande år börja inrätta 
startfonden (i enlighet med artikel 41.3 i 
EU-fördraget) för brådskande finansiering 
av de inledande faserna i militära 
operationer, som också skulle kunna 
användas som ett effektivt verktyg för 
kapacitetsutveckling. Parlamentet noterar 
att medan särskilda budgetar för 
förberedande åtgärder används för civila 
uppdrag drabbas de militära uppdragen, så 
länge denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 
eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

Or. bg

Ändringsförslag 113
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Punkt 19
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
börja inrätta startfonden (i enlighet med 
artikel 41.3 i EU-fördraget) för brådskande 
finansiering av de inledande faserna i 
militära operationer, som också skulle 
kunna användas som ett effektivt verktyg 
för kapacitetsutveckling. Parlamentet 
noterar att medan särskilda budgetar för 
förberedande åtgärder används för civila 
uppdrag drabbas de militära uppdragen, så 
länge denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 
eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
så snart som möjligt börja inrätta 
startfonden (i enlighet med artikel 41.3 i 
EU-fördraget) för brådskande och snabb
finansiering av de inledande faserna i 
militära operationer, som också skulle 
kunna användas som ett effektivt verktyg 
för kapacitetsutveckling. Parlamentet 
noterar att medan särskilda budgetar för 
förberedande åtgärder används för civila 
uppdrag drabbas de militära uppdragen, så 
länge denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 
eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

Or. en

Ändringsförslag 114
Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
börja inrätta startfonden (i enlighet med 
artikel 41.3 i EU-fördraget) för brådskande 
finansiering av de inledande faserna i 
militära operationer, som också skulle 
kunna användas som ett effektivt verktyg 
för kapacitetsutveckling. Parlamentet 
noterar att medan särskilda budgetar för 
förberedande åtgärder används för civila 
uppdrag drabbas de militära uppdragen, så 
länge denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
börja inrätta startfonden (i enlighet med 
artikel 41.3 i EU-fördraget) för brådskande 
finansiering av de inledande faserna i 
militära operationer, som också skulle 
kunna användas som ett effektivt verktyg 
för kapacitetsutveckling. Parlamentet 
noterar att medan särskilda budgetar för 
förberedande åtgärder används för civila 
uppdrag drabbas de militära uppdragen, så 
länge denna möjlighet inte utnyttjas, av ett 
strukturellt hinder för utplacering och 
effektivitet. Parlamentet uppmuntrar med 
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eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också skulle stärka EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

eftertryck medlemsstaterna att engagera sig 
i det permanenta strukturerade samarbete 
som föreskrivs i artikel 46 i EU-fördraget, 
något som också avsevärt skulle påskynda 
den så nödvändiga förbättringen av EU:s 
förmåga att reagera snabbt.

Or. de

Ändringsförslag 115
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet förvånas över att 
det på europeisk nivå ännu inte finns 
några skatteincitament för samarbete och 
samutnyttjande av resurser. Parlamentet 
noterar att rådet i december 2013 tyckte 
att man borde undersöka sådana 
incitament och beklagar att 
diskussionerna fortfarande – efter ett år –
inte har lett till några konkreta åtgärder 
på detta område. Den belgiska regeringen 
beviljar redan provisorisk momsbefrielse 
under de förberedande faserna av några 
av Europeiska försvarsbyråns projekt, 
t.ex. för satellitkommunikation. En sådan 
momsbefrielse bör beviljas systematiskt 
och utvidgas till att även omfatta 
infrastruktur och konkreta 
kapacitetsprogram. Den bör följa den 
metod som redan finns i Nato eller den 
som finns i EU för civil 
forskningsinfrastruktur. Parlamentet 
uppmuntrar utvecklingen av alla andra 
incitament som kan främja ett europeiskt 
samarbete i fråga om kapacitet.

Or. en
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Ändringsförslag 116
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera 
och vara trovärdiga. Parlamentet 
välkomnar de rapporteringsmekanismer 
som föreskrivs i det interinstitutionella 
avtalet av den 2 december 2013, såsom de
gemensamma samrådsmötena om Gusp 
och de rapporter om budgetläget för Gusp 
som ska avläggas varje kvartal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en bred tolkning av artikel 49.1 g i 
budgetförordningen och att föreslå en 
specifik budgetpost för varje 
GSFP-uppdrag inom Gusp-kapitlet.

20. Europaparlamentet efterlyser öppenhet 
och omfattande ansvar samt 
genomgripande demokratisk granskning 
när det gäller de uppdrag som utförs. 
Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av den 
2 december 2013, såsom de gemensamma 
samrådsmötena om Gusp och de rapporter 
om budgetläget för Gusp som ska avläggas 
varje kvartal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en snäv tolkning av 
artikel 49.1 g i budgetförordningen.

Or. de

Ändringsförslag 117
Jens Geier

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera och 
vara trovärdiga. Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013, såsom de 
gemensamma samrådsmötena om Gusp 

20. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera och 
vara trovärdiga. Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013, såsom de 
gemensamma samrådsmötena om Gusp 
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och de rapporter om budgetläget för Gusp 
som ska avläggas varje kvartal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en bred tolkning av artikel 49.1 g i 
budgetförordningen och att föreslå en 
specifik budgetpost för varje GSFP-
uppdrag inom Gusp-kapitlet.

och de rapporter om budgetläget för Gusp 
som ska avläggas varje kvartal.

Or. de

Ändringsförslag 118
Neena Gill

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera och 
vara trovärdiga. Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013, såsom de 
gemensamma samrådsmötena om Gusp 
och de rapporter om budgetläget för Gusp 
som ska avläggas varje kvartal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en bred tolkning av artikel 49.1 g i 
budgetförordningen och att föreslå en 
specifik budgetpost för varje 
GSFP-uppdrag inom Gusp-kapitlet.

20. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera och 
vara trovärdiga. Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013, såsom de rapporter 
om budgetläget för Gusp som ska 
avläggas varje kvartal och de 
gemensamma samrådsmötena om Gusp.
Parlamentet välkomnar vice 
ordförandens/den höga representantens 
åtagande om att blåsa nytt liv i 
ovannämnda möten och att införa en 
lämplig grad av flexibilitet i fråga om 
deras omfattning för att se till att 
parlamentet hålls fullt informerat om 
militära uppdrag och om det arbete som 
kommittén för utrikes- och 
säkerhetspolitik bedriver och om dess 
agenda. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en bred tolkning av 
artikel 49.1 g i budgetförordningen och att 
föreslå en specifik budgetpost för varje 
GSFP-uppdrag inom Gusp-kapitlet.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera och 
vara trovärdiga. Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013, såsom de 
gemensamma samrådsmötena om Gusp 
och de rapporter om budgetläget för Gusp 
som ska avläggas varje kvartal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en bred tolkning av artikel 49.1 g i 
budgetförordningen och att föreslå en 
specifik budgetpost för varje 
GSFP-uppdrag inom Gusp-kapitlet.

20. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera och 
vara trovärdiga. Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013, såsom de 
gemensamma samrådsmötena om Gusp 
och de rapporter om budgetläget för Gusp 
som ska avläggas varje kvartal. 
Parlamentet vidhåller att eventuella 
åtgärder för att öka flexibiliteten och 
effektiviteten i samband med 
finansieringen och genomförandet av 
uppdrag och operationer inte får äventyra 
den positiva utveckling som skett i fråga 
om öppenhet och ansvarighet vid 
GSFP-ingripanden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en bred tolkning av 
artikel 49.1 g i budgetförordningen och att 
föreslå en specifik budgetpost för varje 
GSFP-uppdrag inom Gusp-kapitlet.

Or. en

Ändringsförslag 120
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Förslag till resolution
Punkt 20
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera och 
vara trovärdiga. Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013, såsom de 
gemensamma samrådsmötena om Gusp 
och de rapporter om budgetläget för Gusp 
som ska avläggas varje kvartal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en bred tolkning av artikel 49.1 g i 
budgetförordningen och att föreslå en 
specifik budgetpost för varje 
GSFP-uppdrag inom Gusp-kapitlet.

20. Europaparlamentet betonar att 
öppenhet och ansvar utgör centrala krav, 
inte bara för att möjliggöra demokratisk 
granskning, utan också för att de uppdrag 
som utförs under EU-flagg ska fungera och 
vara trovärdiga. Parlamentet välkomnar de 
rapporteringsmekanismer som föreskrivs i 
det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013, såsom de 
gemensamma samrådsmötena om Gusp 
och de rapporter om budgetläget för Gusp 
som ska avläggas varje kvartal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en bred tolkning av artikel 49.1 g i 
budgetförordningen, att föreslå en specifik 
budgetpost för varje GSFP-uppdrag inom 
Gusp-kapitlet och att införa ett 
obligatoriskt krav på en detaljerad 
beskrivning av varje enskilt uppdrag, dess 
deltagare och uppkomna kostnader i den 
årliga verksamhetsrapporten.

Or. it

Ändringsförslag 121
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet ser fram emot alla 
initiativ som kan ge tydliga och 
konsekventa regler för hur de civila 
uppdragen ska finansieras och fungera. 
Parlamentet välkomnar, mot bakgrund av 
de pågående diskussionerna om 
flexibilitet i de finansiella reglerna, 
kommissionens åtagande att ta fram en 
specifik mall för alla GSFP-uppdrag och 
att anpassa de befintliga riktlinjerna efter 
de krav som uppdragen ställer.

21. Europaparlamentet ser fram emot alla 
initiativ som kan ge tydliga och 
konsekventa regler för hur de civila 
uppdragen ska finansieras och fungera.
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Or. de

Ändringsförslag 122
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmuntrar 
vice ordföranden/den höga representanten 
att utöva ledarskap inom GSFP, och ta på 
sig en styrande roll när det gäller att 
integrera olika områden genom att se till 
att rådets, kommissionens och Europeiska 
utrikestjänstens arbete samordnas och 
säkerställa samstämmighet inom de två 
sistnämnda organen. Parlamentet föreslår 
att EU:s särskilda representanter ges i 
uppdrag att förbättra dialogen och 
samarbetet mellan de olika EU-aktörerna 
i fält, detta för att öka samstämmigheten 
inom EU:s åtgärder och vända det faktum 
att finansieringen kommer från många 
olika källor från en utmaning till en 
tillgång.

22. Europaparlamentet uppmuntrar 
vice ordföranden/den höga representanten 
att överta ansvaret för GSFP.

Or. de

Ändringsförslag 123
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmuntrar 
vice ordföranden/den höga representanten 
att utöva ledarskap inom GSFP, och ta på 
sig en styrande roll när det gäller att 
integrera olika områden genom att se till 
att rådets, kommissionens och Europeiska 

22. Europaparlamentet uppmuntrar 
vice ordföranden/den höga representanten 
att ta ansvar inom GSFP, genom att bättre
se till att rådets, kommissionens och 
Europeiska utrikestjänstens arbete 
samordnas och säkerställa samstämmighet 
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utrikestjänstens arbete samordnas och 
säkerställa samstämmighet inom de två 
sistnämnda organen. Parlamentet föreslår 
att EU:s särskilda representanter ges i 
uppdrag att förbättra dialogen och 
samarbetet mellan de olika EU-aktörerna i 
fält, detta för att öka samstämmigheten 
inom EU:s åtgärder och vända det faktum 
att finansieringen kommer från många 
olika källor från en utmaning till en 
tillgång.

inom de två sistnämnda organen. 
Parlamentet föreslår att EU:s särskilda 
representanter ges i uppdrag att förbättra 
dialogen och samarbetet mellan de olika 
EU-aktörerna i fält, detta för att öka 
samstämmigheten inom EU:s åtgärder och 
vända det faktum att finansieringen 
kommer från många olika källor från en 
utmaning till en tillgång.

Or. en

Ändringsförslag 124
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att man vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar bör 
ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullgöra sina 
åtaganden från Europeiska rådsmötet i 
december 2013.

23. Europaparlamentet anser att man vid 
Europeiska rådets nästa möte om försvar 
bör ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras.

Or. de

Ändringsförslag 125
Ivan Jakovčić

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att man vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar bör 

23. Europaparlamentet anser att man vid 
Europeiska rådets nästa möte om försvar 
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ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullgöra sina 
åtaganden från Europeiska rådsmötet i 
december 2013.

bör ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras. Parlamentet anser att man vid 
detta möte i Europeiska rådet bör 
överväga att inom ramen för de 
europeiska försvarsstyrkorna införa en ny 
stärkt och mer omfattande samordning 
mellan medlemsstaterna samt på 
unionsnivå genom en effektiv poolning av 
alla resurser, kapaciteter och tillgångar.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullgöra sina åtaganden från 
Europeiska rådets möte i december 2013.

Or. hr

Ändringsförslag 126
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att man vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar bör 
ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullgöra sina 
åtaganden från Europeiska rådsmötet i 
december 2013.

23. Europaparlamentet anser att man vid 
Europeiska rådets nästa möte om försvar 
bör ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullgöra sina 
åtaganden från Europeiska rådets möte i 
december 2013. Parlamentet anser att 
konkreta åtgärder måste antas vid det 
kommande rådsmötet om försvar för att 
förbättra EU:s försvarskapacitet i 
samstämmighet med Nato, stärka och 
befästa Europeiska försvarsbyrån samt 
stödja en industriell bas och gemensam 
teknik.

Or. ro
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Ändringsförslag 127
Doru-Claudian Frunzulică

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att man vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar bör 
ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullgöra sina 
åtaganden från Europeiska rådsmötet i 
december 2013.

23. Europaparlamentet anser att man vid 
Europeiska rådets nästa möte om försvar 
bör ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras för att göra dem effektivare 
och bättre. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullgöra sina 
åtaganden från Europeiska rådets möte i 
december 2013.

Or. en

Ändringsförslag 128
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att man vid 
nästa Europeiska rådsmöte om försvar bör 
ta tillfället i akt att föra en djupgående 
diskussion och ta fram konkreta förslag till 
hur finansieringsarrangemangen för 
GSFP-uppdrag och -operationer kan 
reformeras. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullgöra sina 
åtaganden från Europeiska rådsmötet i 
december 2013.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 129
Ramona Nicole Mănescu
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Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, med beaktande av de 
budgetära begränsningar som några 
medlemsstater är ställda inför, stödja 
medlemsstaternas strävan att genomföra 
rådets beslut om konsolidering av 
försvarskapacitet.

Or. ro

Ändringsförslag 130
Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att översända denna resolution 
till Europeiska rådets ordförande, 
vice ordföranden/den höga representanten, 
rådet, kommissionen, medlemsstaternas 
regeringar och parlament, Natos 
generalsekreterare samt Natos 
parlamentariska församling.

24. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att översända denna resolution 
till Europeiska rådets ordförande, 
vice ordföranden/den höga representanten, 
rådet, kommissionen, medlemsstaternas 
regeringar och parlament.

Or. fr


