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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. bemærker, at den seneste tids politiske udvikling og de mange trusler, som har ramt 

medlemsstaterne i både EU og NATO, yderligere understreger, at det er yderst 

presserende at få udformet en reel europæisk sikkerheds- og forsvarsunion og at styrke 

Den Europæiske Unions strategiske autonomi; 

2. mener, at sammenlægning af økonomiske ressourcer er en væsentlig faktor for at få EU og 

dets medlemsstater til at træffe foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til de aktuelle 

udfordringer på sikkerheds- og forsvarsområdet; påpeger, at den omstændighed, at EU 

ikke gør fuldt brug af de muligheder, der ligger i Lissabontraktaten, betyder, at dets 

foranstaltninger hæmmes af komplekse og lidet tiltalende 

omkostningsdelingsmekanismer; er af den faste overbevisning, at det i lyset af EU's 

aktuelle sikkerhedsmiljø er af største vigtighed, at de instrumenter, der er tilvejebragt med 

Lissabontraktaten, omsider implementeres, navnlig for så vidt angår samarbejde og 

samordning mellem medlemsstaterne, bl.a. om økonomiske og budgetmæssige aspekter; 

3. minder om, at omkostningerne ved en manglende virkeliggørelse af EU på sikkerheds- og 

forsvarsområdet og de potentielle effektivitetsgevinster anslås til at ligge mellem 26 mia. 

EUR og 130 mia. EUR årligt, omend det erfaringsmæssigt er vanskeligt at sætte en pris på 

dette; fremhæver betydningen af bedre udgiftsstyring på forsvarsområdet gennem øget 

samarbejde, fælles planlægning og indkøb med henblik på at undgå overlapning, 

opsplitning og manglende operabilitet; mener, at den europæiske våbenindustri kan 

imødekomme alle de forskellige forsvarsbehov uden at være afhængig af import fra lande 

uden for Europa; 

4. er af den faste overbevisning, at anvendelsen af EU-midler via EU-budgettet ville være et 

stærkt udtryk for samhørighed og solidaritet og ville give mulighed for en bedre og mere 

gennemsigtig kontrol med midlerne; er overbevist om, at dette nødvendiggør en forhøjelse 

af EU-budgettet, som vil kunne opnås ved hjælp af nye egne indtægter eller højere egne 

indtægter fra bruttonationalindkomsten (BNI); 

5. opfordrer indtrængende til, at der på kort sigt tages følgende konkrete skridt: 

– en omfattende revision og udvidelse af Athenamekanismen for at sikre flere kollektive 

midler til EU-missioner 

– oprettelse af permanent struktureret samarbejde og den opstartsfond, som er fastsat i 

artikel 41, stk. 3, i TEU, hvilket vil bidrage til, at militære missioner under den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) vil kunne iværksættes meget hurtigere 

– en undersøgelse af mulighederne for optimal finansiering af budgettet for Det 

Europæiske Forsvarsakademi (EDA) 

– en fuldstændig gennemførelse af den forberedende foranstaltning vedrørende FSFP-

forskning, hvorunder der tages højde for, at dette er et nyt politisk initiativ med en 
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betydelig indvirkning på EU-budgettet, som alene i kraft af dens karakter løbende bør 

tilføres nye ressourcer; tilskynder kraftigt til, at der oprettes et særligt høringsforum 

med alle relevante interessenter for på bedst mulig måde at bringe udbuds- og 

efterspørgselssiden på linje med hinanden med henblik på forberedelsen af det 

foreslåede forsvarsforskningsprogram under den næste flerårige finansielle ramme 

(FFR); 

6. mener, at EU på lang sigt bør undersøge mulighederne for og stræbe efter et fælles budget, 

der indbefatter kommandostrukturen, fælles operationer og materiel, samt et reelt EU-

program for FSFP-forskning, som tager højde for de særlige forhold i forsvarssektoren; 

ser frem til forelæggelsen af Kommissionens forslag om en europæisk forsvarsfond; 

7. tilskynder kraftigt Kommissionen, Det Europæiske Forsvarsagentur og medlemsstaterne 

til at deltage aktivt i processen med at gennemføre den europæiske forsvarshandlingsplan; 

anmoder Kommissionen om i første kvartal af 2017 at redegøre nærmere for den 

europæiske forsvarsfonds juridiske struktur og finansieringskilder. 
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