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Arnaud Danjean 

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2014/2220(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. fremhæver, at Unionens styrke og 

relevans ligger i dens evne til at mobilisere 

ressourcer og på samme tid bringe en bred 

vifte af diplomatiske, sikkerhedsmæssige, 

forsvarsmæssige, økonomiske, 

handelsmæssige, udviklingsmæssige og 

humanitære instrumenter i spil, og det i 

fuld overensstemmelse med FN-pagtens 

bestemmelser; understreger, at FSFP's 

militære og civile instrumenter udgør 

integrerede dele af denne samlede strategi; 

4. fremhæver, at Unionens styrke og 

relevans ligger i dens evne til at mobilisere 

ressourcer og på samme tid bringe en bred 

vifte af diplomatiske, økonomiske, 

handelsmæssige, udviklingsmæssige og 

humanitære instrumenter og bistand i spil, 

og det i fuld overensstemmelse med 

bestemmelserne i De Forenede Nationers 

Pagt; understreger, at disse civile 

instrumenter udgør integrerede dele af 

denne samlede strategi; beklager dybt og 

afviser det forhold, at den samlede strategi 

i dens nuværende form indebærer en de 

facto-underordning af alle relevante 

politikområder under FUSP/FSFP og 

derfor under rent geostrategiske og 

økonomiske EU-interesser; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. mener, at spørgsmålet om finansiering 

af FSFP-missioner og –operationer er 

afgørende, hvis denne politik skal have en 

fremtid; finder det beklageligt, at den 

drøftelse om dette emne, som blev 

igangsat på mødet i december 2013, 

endnu ikke har ført til nogen konkrete 

forslag; opfordrer til, at 

Athenamekanismen benyttes systematisk 

til finansiering af FSFP's operationelle 

omkostninger og omkostninger til 

deployering af missioner, navnlig 

vedrørende anvendelse af EU's 

kampgrupper, indkvarteringsinfrastruktur 

til styrkerne, udgifter i forbindelse med 

oprettelse af ankomststeder for tropper i 

indsatsområderne og om nødvendigt 

sikkerhedslagre af fødevarer og 

brændstof); opfordrer endvidere til, at 

samme mekanisme benyttes til at håndtere 

den finansiering, der modtages fra 

medlemsstaterne på bilateral basis samt 

fra tredjelande og internationale 

organisationer, således at de kan deltage i 

finansieringen af en given operation og, i 

behørigt begrundede tilfælde, støtte 

tredjelandes deltagelse i EU's 

kriseberedskabsoperationer og -missioner; 

11. afviser finansieringen af FSFP-

missioner og –operationer, især dem, der 

er af militær karakter, og navnlig fra EU-

budgettet; minder om, at udgifter til 

operationer, der har indvirkning på 

militær- eller forsvarsområdet, i henhold 

til artikel 41, stk. 2, i traktaten om Den 

Europæiske Union ikke skal afholdes over 

Unionens budget; afviser 

Athenamekanismen og den foreslåede 

udvidelse af støtteberettigede udgifter 

herunder, såsom indsættelse af EU-

kampgrupper, da dette vil øge hver 

medlemsstats automatiske finansielle 

deltagelse i alle EU’s militære missioner; 

 

Or. en 
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Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer til, at der gøres yderligere 

bestræbelser på at fremskynde 

tilvejebringelsen af finansiering til civile 

missioner og forenkle 

beslutningsprocedurerne og 

gennemførelsen; er i denne forbindelse af 

den opfattelse, at Kommissionen ved 

hjælp af delegerede retsakter og i 

overensstemmelse med artikel 210 i 

finansforordningen bør indføre særlige 

udbudsregler for 

krisestyringsforanstaltninger under FSFP 

for at fremme en hurtig og fleksibel 

gennemførelse af operationerne; 

12. stiller spørgsmålstegn ved forslaget 

om at gøre yderligere bestræbelser på at 

fremskynde tilvejebringelsen af 

finansiering til civile missioner og forenkle 

beslutningsprocedurerne og 

gennemførelsen, eftersom der må sættes 

spørgsmålstegn ved den rent civile 

karakter af sådanne missioner, i mange 

tilfælde med den begrundelse, at civile og 

militære aspekter flyder mere og mere ud 

og smelter sammen, navnlig inden for 

rammerne af reformen af 

sikkerhedssektoren (SSR) og 

uddannelsesmissioner, og derfor er i strid 

med artikel 41, stk. 2, i traktaten om Den 

Europæiske Union; 

 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer til, at der etableres en 

forfinansieringsmekanisme til at hjælpe 

medlemsstater, som ønsker at deltage i en 

FSFP-mission, med at dække 

omkostningerne dertil, således at det 

bliver nemmere for dem at beslutte, 

hvorvidt de skal iværksætte en mission; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. konstaterer, at de militære FSFP-

operationer i stigende grad tenderer mod at 

være missioner rettet mod uddannelsen af 

væbnede styrker (EUTM Mali og EUTM 

Somalia); roser beslutningen om at 

gennemføre sådanne missioner, men 

fastholder, at mandatet for den enkelte 

mission skal være tilpasset 

omstændighederne i hvert enkelt 

situation; mener, at de enheder, der 

oprettes, skal være fuldt operationelle, 

dvs. med offensiv kapacitet; finder det 

beklageligt, at missioner med eksekutive 

mandater fremover sjældent bliver taget 

under overvejelse nu om dage; mener 

ikke, at Unionen i betragtning af de 

vedvarende trusler i EU's 

naboskabsområder kan tillade sig kun at 

fokusere på instrumenter beregnet til 

postkrise-scenarier eller til at yde hjælp til 

at komme ud af en krise, men snarere bør 

kunne sætte ind i forhold til hele spektret 

af krisehåndtering i overensstemmelse 

med FN-pagten; 

23. konstaterer med bekymring, at de 

militære FSFP-operationer i stigende grad 

tenderer mod at være missioner rettet mod 

uddannelsen af væbnede styrker (EUTM 

Mali og EUTM Somalia); forkaster og 

beklager beslutningen om at gennemføre 

sådanne missioner; mener, at 

hovedprioriteringerne for EU's 

udenrigspolitik er:  

– at opretholde fred, stabilitet og 

respekt for de grundlæggende 

rettigheder og 

menneskerettighederne gennem 

en fredelig og civil udenrigspolitik 

i overensstemmelse med 

folkeretten og på en ikke-

diskriminerende måde, og indtage 

en førende rolle for så vidt angår 

diplomatisk og fredelig 

konfliktløsning, herunder 

mæglingsinitiativer og afvæbning, 

demobiliserings- og 

reintegrationsprogrammer 

(DDR), i overensstemmelse med 

De Forenede Nationers Pagt: 

– at forbedre og styrke den 

internationale traktat om 

våbenhandel og EU’s 

våbeneksportkontrolordning og 
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støtte traktaten om ikkespredning 

af kernevåben og 

atomnedrustning; 

−−−−    at fremme fattigdomsbekæmpelse, 

humanitær bistand, bæredygtig 

økonomisk og social udvikling og 

2015-målene, begunstige 

afbalancerede økonomiske 

forbindelser, fair handel og 

retfærdig fordeling af ressourcer 

og velstand i EU's nabolag og i 

hele verden; 

  

Or. en 



 

AM\1061531DA.doc  PE555.233v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.5.2015 A8-0054/7 

Ændringsforslag  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2014/2220(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. bemærker, at Rådet agter at udvikle 

projekter, der skal optrappe EU's 

kapaciteter, herunder bl.a. RPAS og 

statslig satellitkommunikation; bemærker, 

at der er behov for en lovramme for den 

første integration af RPAS i det 

europæiske luftfartssystem senest i 2016 

under hensyntagen til de civile og militære 

behov og nødvendigheden af at overholde 

folkeretten; opfordrer Kommissionen til at 

skitsere, hvordan Horisont 2020-midler til 

civil-militær forskning kan anvendes til 

indføjelse af RPAS i det europæiske 

luftfartssystem; 

41. bemærker med bekymring, at Rådet 

agter at udvikle projekter, der skal optrappe 

EU's kapaciteter, herunder bl.a. RPAS og 

statslig satellitkommunikation; 

understreger, at der er behov for en 

generel lovramme for den første 

integration af RPAS under behørig 

hensyntagen til de civile og militære behov 

og nødvendigheden af at overholde 

folkeretten; afviser anvendelsen og 

udviklingen af bevæbnede droner og den 

ulovlige praksis med udenretslige 

målrettede drab; afviser på det kraftigste 

enhver inddragelse af eller finansiering 

fra Horisont 2020-midlerne til militær, 

civil-militær eller sikkerhedsforskning i 

almindelighed og til udvikling og 

indsættelse af fjernstyrede flysystemer i 

det europæiske luftrum i særdeleshed; 

Or. en 

 

 


