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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(2014/2258(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 
2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20201,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete 
i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning,2

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023 och dess senare 
ändringar,

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 18/2012 om EU:s stöd till 
Kosovo på rättsstatsområdet,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 18 december 2013,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 25 november 2013 och den 
18 november 2014 om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

– med beaktande av lägesrapporten av den 7 juli 2014 från vice ordföranden för 
kommissionen/den höga representanten och chefen för Europeiska försvarsbyrån om 
genomförandet av Europeiska rådets slutsatser från december 2013,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från vice ordföranden för 
kommissionen/den höga representanten om EU:s övergripande strategi för externa 
konflikter och kriser och av rådets tillhörande slutsatser av den 12 maj 2014,

– med beaktande av sin resolution av den 3 april 2014 om den EU-övergripande strategin 
och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder4,

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Antagna texter, P7_TA(2014)0286. 
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– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser, som antogs av Europeiska rådet 
i Helsingfors den 11 december 1999 (kapacitetsmålet för 2003), och av kapacitetsmålet 
för 2010, som antogs av rådet den 17 maj 2004,

– med beaktande av det civila kapacitetsmålet 2010 som godkändes vid 
ministerkonferensen om förbättringar av civila resurser och noterades av rådet 
(allmänna frågor och yttre förbindelser) den 19 november 2007,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för 
utrikesfrågor och budgetutskottet, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet 
(A8-0000/2015), och av följande skäl:

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

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.

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.

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. 

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.

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 
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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.

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.

Initiativ som sänker kostnaderna och ökar effektiviteten

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.

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.

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.

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.

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 
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lagrade utrustningen förbättras. Parlamentet anser att lagret bör förvaltas av det framtida 
gemensamma servicecentret.

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.

Samstämmighet och komplementaritet

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.

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.

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.

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.

Finansiering av militära operationer

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 
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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.

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.

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.

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.

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.

Öppenhet och ansvar

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 
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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.

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.

Överensstämmelse mellan ord och handling

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.

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.

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.


