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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2014/2258(INI))

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20201,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023 samt ændringerne 
hertil,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 18/2012 om Den Europæiske Unions 
bistand til Kosovo på retsstatsområdet,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 18. december 2013,

– der henviser til Rådets konklusioner om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik af 25. 
november 2013 og 18. november 2014,

– der henviser til statusrapporten af 7. juli 2014 fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant (NF/HR) og chefen for Det 
Europæiske Forsvarsagentur om gennemførelsen af Det Europæiske Råds konklusioner 
fra december 2013,

– der henviser til den fælles meddelelse fra NF/HR og Kommissionen om "EU's samlede 
tilgang til eksterne konflikter og kriser" og Rådets konklusioner om samme emne af 12. 
maj 2014,

– der henviser til sin beslutning af 3. april 2014 om EU's samlede strategi og 
konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil4,

                                               
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
2 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0286.
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– der henviser til formandskabets konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd 
i Helsinki den 11. december 1999 (overordnet mål 2003), og til det overordnede mål for 
2010, godkendt af Rådet den 17. maj 2004,

– der henviser til det overordnede civile mål for 2010, som blev godkendt af 
ministerkonferencen om forbedring af de civile kapaciteter og taget til efterretning af 
Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 19. november 2007,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Udenrigsudvalget og Budgetudvalget, jf. 
forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0000/2015),

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

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

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

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

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

3. konstaterer med bekymring, at medlemsstaterne trods et samlet årligt forsvarsbudget på 
omkring 190 mia. EUR stadig ikke er i stand til at opfylde de overordnede mål fra 
Helsinki 1999; minder om de ambitiøse overordnede civile mål, som EU har opstillet; 
opfordrer til, at EU styrkes som forsvarsaktør, og beklager fraværet af en klar militær 
doktrin, der operationaliserer de opgaver, der er angivet i artikel 43 i TEU (de udvidede 
"Petersbergopgaver"); opfordrer kraftigt til tættere forsvarskoordinering og -samarbejde 
mellem medlemsstaterne og på EU-plan, især sammenlægning og deling af ressourcer, 
kapaciteter og aktiver;
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4. bemærker, at finansieringsniveauet for civile FSFP-missioner under FSFP-kapitlet i EU-
budgettet er faldet i de senere år og forventes at forblive i ro som led i den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020; beklager, at civile missioner er blevet ramt af den 
generelle mangel på betalingsbevillinger, hvilket har tvunget Kommissionen til at 
udskyde betalingen af 22 mio. EUR til 2015 som en afhjælpende foranstaltning; glæder 
sig imidlertid over, at der er fundet 16 mio. EUR i potentielle besparelser, som gør det 
muligt at finansiere yderligere missioner, hvis behovet opstår i nær fremtid;

Omkostningsbesparelser og effektivitetsfremmende initiativer

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

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

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

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

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

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

Sammenhæng og komplementaritet

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

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

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

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

Finansiering af militære operationer

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

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

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

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

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

Gennemsigtighed og ansvarlighed

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

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

Følge ord op med handling

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

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

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


