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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Uppbyggnad av militära aktörers förmåga 

att stödja utveckling och säkerhet för 
utveckling

1. För att bidra till hållbar utveckling, 
vilket kräver stabila, fredliga och 
inkluderande samhällen, får unionsstöd 
enligt instrumentet användas inom ramen 
för en bredare reform av säkerhetssektorn 
eller för att bygga upp militära aktörers 
förmåga i partnerländerna, under de 
exceptionella omständigheter som anges i 
punkt 3, om syftet är att få till stånd 
utvecklingsverksamhet och verksamhet 
för säkerhet för utveckling. 
2. Stöd enligt denna artikel får särskilt 
omfatta tillhandahållande av program för 
uppbyggnad av förmåga till stöd för 
utveckling och säkerhet för utveckling, 
inklusive utbildning, handledning och 
rådgivning, samt tillhandahållande av 
utrustning, förbättringar av 
infrastrukturen samt tjänster som är 
direkt relaterade till detta stöd. 
3. Stöd enligt denna artikel ska endast ges 
a) om kraven inte kan uppfyllas genom att 
tillgripa icke-militära aktörer för att på ett 
adekvat sätt uppnå unionens mål enligt 
instrumentet och det finns ett hot mot 
förekomsten av fungerande statliga 
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institutioner eller mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och de statliga 
institutionerna inte kan klara av detta hot, 
och 
b) om det berörda partnerlandet och 
unionen är eniga om att militära aktörer 
spelar en avgörande roll för att bevara, 
upprätta eller återupprätta de villkor som 
är nödvändiga för en hållbar utveckling, 
inbegripet vid kriser eller i sårbara eller 
instabila sammanhang och situationer. 
4. Unionsstöd enligt denna artikel får inte 
användas för att finansiera uppbyggnad 
av militära aktörers förmåga i andra 
syften än för att bidra till 
utvecklingsverksamhet och verksamhet 
för säkerhet för utveckling. Det får i 
synnerhet inte användas för att finansiera 
något av följande: 
a) Återkommande militära utgifter. 
b) Anskaffning av vapen och ammunition 
eller annan utrustning som är utformad 
för att åstadkomma dödligt våld. 
c) Utbildning som specifikt syftar till att 
bidra till försvarsmaktens stridsförmåga. 
5. Vid utformningen och genomförandet 
av åtgärder enligt denna artikel ska 
kommissionen främja partnerlandets 
egenansvar. Den ska också utveckla de 
nödvändiga aspekter och den goda praxis 
som krävs för att säkerställa hållbarheten 
och ansvarigheten på medellång och lång 
sikt, samt främja rättsstatsprincipen och 
etablerade folkrättsliga principer.

Or. en

Motivering

I artikel 208 i EUF-fördraget fastställs klart att det främsta målet för utvecklingsbiståndet ska 
vara att minska och på sikt utrota fattigdom. Omfördelningen av utvecklingsmedel till stöd för 
militären och att ens överväga att ge militära aktörer utvecklingsuppgifter strider mot tanken 
om ett civilt instrument för utveckling och humanitärt bistånd, eftersom det måste vara 
universellt och opartiskt.
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