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Parlamentet og Rådet om fremme af 

militær mobilitet i Den Europæiske Union 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. glæder sig over medlemsstaternes 

vilje til at indgå bindende forpligtelser 

inden for rammerne af FSFP og dermed 

gennemføre et ambitiøst og inklusivt 

permanent struktureret samarbejde 

(PESCO), og opfordrer Rådet til hurtigt at 

iværksætte dette samarbejde; understreger, 

at den ønskede inkluderende deltagelse 

ikke må bringe hverken det fulde 

engagement i FSFP eller et højt 

ambitionsniveau mellem medlemsstaterne i 

fare; påpeger, at det er nødvendigt at 

opstille klare deltagelseskriterier, således at 

andre medlemsstater kan få mulighed for at 

tilslutte sig på et senere tidspunkt; mener, 

at aktiviteterne inden for PESCO altid bør 

være i fuld overensstemmelse med FSFP; 

31. glæder sig over underretningen om 

det permanente strukturerede samarbejde 

(PESCO) og den planlagte aktivering af 

det, som er baseret på medlemsstaternes 

vilje til at indgå bindende forpligtelser 

inden for rammerne af FSFP og dermed 

gennemføre et ambitiøst og inklusivt 

permanent struktureret samarbejde 

(PESCO), og opfordrer Rådet til hurtigt at 

iværksætte dette samarbejde; understreger, 

at den ønskede inkluderende deltagelse 

ikke må bringe hverken det fulde 

engagement i FSFP eller et højt 

ambitionsniveau mellem medlemsstaterne i 

fare; påpeger, at det er nødvendigt at 

opstille klare deltagelseskriterier, således at 

andre medlemsstater kan få mulighed for at 

tilslutte sig på et senere tidspunkt; mener, 

at aktiviteterne inden for PESCO altid bør 

være i fuld overensstemmelse med FSFP; 

Or. en 
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33. understreger, at det er nødvendigt at 

lempe de administrative procedurer, som i 

unødigt omfang forsinker opbygningen af 

styrker til FSFP's missioner og de hurtige 

indsatsstyrkers bevægelighed på tværs af 

grænserne i EU; opfordrer 

medlemsstaterne til at etablere en EU-

dækkende ordning for koordinering af 

hurtig overførsel af forsvarspersonel, -

materiel og -forsyninger i forbindelse med 

FSFP, når solidaritetsbestemmelsen bliver 

taget i anvendelse, og når alle 

medlemsstater er forpligtet til at yde al den 

hjælp og bistand, der ligger inden for deres 

formåen, i overensstemmelse med artikel 

51 i FN-pagten; 

33. understreger, at det er nødvendigt at 

lempe de administrative procedurer, som i 

unødigt omfang forsinker opbygningen af 

styrker til FSFP's missioner og de hurtige 

indsatsstyrkers bevægelighed på tværs af 

grænserne i EU; opfordrer 

medlemsstaterne til at etablere en EU-

dækkende ordning for koordinering af 

hurtig overførsel af forsvarspersonel, -

materiel og -forsyninger i forbindelse med 

FSFP, når solidaritetsbestemmelsen bliver 

taget i anvendelse, og når alle 

medlemsstater er forpligtet til at yde al den 

hjælp og bistand, der ligger inden for deres 

formåen, i overensstemmelse med artikel 

51 i FN-pagten; glæder sig i denne 

forbindelse over den fælles meddelelse om 

fremme af militær mobilitet i Den 

Europæiske Union; opfordrer 

Kommissionen til senest i marts 2018 at 

forelægge Europa-Parlamentet og 

medlemsstaterne en omfattende 

handlingsplan, som er i fuld 

overensstemmelse med de igangværende 

bestræbelser inden for NATO; 

Or. en 

 

 


