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Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Kapacitetsopbygning hos militære aktører 

til støtte for udvikling og sikkerhed for 
udvikling

1. For at bidrage til bæredygtig udvikling, 
hvilket forudsætter, at der opnås stabile, 
fredelige og inklusive samfund, kan EU-
bistand i henhold til instrumentet 
anvendes som led i en bredere reform af 
sikkerhedssektoren eller til at opbygge 
kapaciteten hos militære aktører i 
partnerlande under de ekstraordinære 
omstændigheder, der er fastsat i stk. 3, 
med henblik på gennemførelse af 
udviklingsaktiviteter og aktiviteter, der 
skaber sikkerhed for udvikling. 
2. Bistand i henhold til denne artikel kan 
navnlig omfatte levering af 
kapacitetsopbygningsprogrammer til 
støtte for udvikling og sikkerhed for 
udvikling, herunder uddannelse, 
mentorordninger og rådgivning, såvel 
som tilvejebringelse af udstyr, 
infrastrukturforbedringer og tjenester, der 
er direkte knyttet til denne bistand. 
3. Bistand i henhold til denne artikel må 
kun ydes: 
(a) hvis forudsætningerne for i 
tilstrækkelig grad at nå Unionens mål i 
henhold til instrumentet ikke kan opfyldes 
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af ikkemilitære aktører, og der er en 
trussel mod de fungerende statslige 
institutioners eksistens eller beskyttelsen 
af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, og de 
statslige institutioner ikke kan håndtere 
denne trussel, og 
(b) hvis der er konsensus mellem det 
pågældende partnerland og Unionen om, 
at militære aktører er afgørende for 
bevarelse, etablering eller genetablering 
af de betingelser, der er afgørende for 
bæredygtig udvikling, herunder i 
krisesituationer og skrøbelige eller 
destabiliserede sammenhænge og 
situationer. 
4. EU-bistand i henhold til denne artikel 
må ikke anvendes til at finansiere 
kapacitetsopbygning hos militære aktører 
til andre formål end gennemførelse af 
udviklingsaktiviteter og aktiviteter, der 
skaber sikkerhed for udvikling.  Den må 
navnlig ikke anvendes til at finansiere 
nogen af følgende: 
a) faste militærudgifter 
b) anskaffelse af våben og ammunition 
eller andet dødbringende udstyr 
c) uddannelse, der har til formål direkte 
at styrke de væbnede styrkers 
kampkapacitet. 
5. Kommissionen fremmer partnerlandets 
ejerskab ved udformningen og 
gennemførelsen af foranstaltninger i 
henhold til denne artikel.  Den udvikler 
ligeledes de nødvendige elementer og den 
gode praksis, der kræves for at sikre 
bæredygtighed og ansvarlighed på 
mellemlang og lang sigt, og fremmer 
retsstatsprincippet og etablerede 
folkeretlige principper.

Or. en

Begrundelse

Artikel 208 i TEUF fastslår klart, at det primære mål med udviklingsstøtte er at nedbringe og 
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på sigt udrydde fattigdom. Omdirigeringen af udviklingsmidler til støtte for militæret og 
overvejelsen om sågar at overdrage udviklingsopgaver til militære aktører er i modstrid med 
idéen om den civile karakter af udviklingsinstrumentet og humanitær bistand, som skal være 
universelt og upartisk.


