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UDENRIGSPOLITIKKEN: MÅL,
INSTRUMENTER OG RESULTATER

EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) blev indført i 1993 og er siden blevet
styrket gennem efterfølgende traktater. I dag kontrolleres FUSP af Parlamentet, der bidrager
til dens udvikling, især gennem sin støtte til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
(EU-Udenrigstjenesten), EU's særlige repræsentanter og EU's delegationer i tredjelande.
Parlamentets budgetmæssige beføjelser påvirker omfanget og rækkevidden af FUSP såvel
som EU's finansielle instrumenter, der understøtter EU's aktiviteter på udenrigsområdet.

FUSP: UDVIKLING GENNEM TRAKTATER

Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) blev indført med
traktaten om Den Europæiske Union (TEU) i 1993 med det formål at bevare freden, styrke
den internationale sikkerhed, fremme internationalt samarbejde samt udvikle og konsolidere
demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder. Med traktaten indførtes systemet med tre søjler, hvoraf FUSP udgjorde
den anden søjle. Fælles holdninger og fælles aktioner udgjorde rammen for de fælles
udenrigspolitiske foranstaltninger, men FUSP var hovedsagelig baseret på mellemstatslige
procedurer og konsensus.
Med Amsterdamtraktaten indførtes i 1997 en mere effektiv beslutningsprocedure, der
indbefattede konstruktiv stemmeafståelse og afstemninger med kvalificeret flertal. I 1999
oprettede Det Europæiske Råd posten som højtstående repræsentant for FUSP (samt posten som
generalsekretær for Rådet). Med Nicetraktaten indførtes i 2003 flere ændringer for at strømline
beslutningsprocessen, og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC), der var blevet
etableret som følge af en beslutning truffet af Rådet i januar 2001, fik mandat til at udøve politisk
kontrol med og strategisk ledelse af krisestyringsoperationer. Efter at projektet om en europæisk
forfatning mislykkedes i 2005, blev de væsentlige institutionelle bestemmelser omarbejdet i en
yderligere reformtraktat, der blev underskrevet den 19. oktober 2007 i Lissabon.
Med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. januar 2009, fik Unionen status som juridisk
person og en institutionel legemliggørelse af sin udenrigstjeneste, samtidig med at EU's
søjlestruktur blev afskaffet. Med traktaten skabtes en række nye aktører inden for FUSP,
herunder Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (som
også er næstformand i Kommissionen) og den nye faste formand for Det Europæiske Råd.
Ud over oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten opgraderede traktaten den fælles sikkerheds- og
forsvarspolitik (FSFP), som udgør en integreret del af FUSP (se mere under 6.1.2).
Retsgrundlaget for FSFP blev fastsat i TEU og revideret i Lissabontraktaten. I afsnit V,
artikel 21-46, i TEU fastsættes »almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil og
særlige bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik« (FUSP). I traktaten om Den

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.1.2.pdf
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Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er Unionens optræden udadtil dækket i femte del,
artikel 205-222. Syvende del, artikel 346 og 347, finder også anvendelse.

PARLAMENTETS UDENRIGSPOLITISKE BEFØJELSER OG
INSTRUMENTER

På trods af dets begrænsede formelle rolle i den udenrigspolitiske beslutningsprocedure
har Parlamentet lige fra begyndelsen støttet FUSP-konceptet og forsøgt at udvide dets
anvendelsesområde. I lyset af de internationale udfordringer, der er opstået i løbet af det
seneste årti, har Parlamentet gentagne gange presset på for at få oprettet en post som
»EU-udenrigsminister« og en europæisk diplomatisk tjeneste. Parlamentet har i praksis fået
etableret et vist uformelt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten, EU-formandskabet, Rådets
sekretariat og Kommissionen på udenrigsområdet, såvel som med de nationale parlamenter i
medlemsstaterne.
I medfør af artikel 36 i TEU forpligtes den højtstående repræsentant til jævnligt at høre
Parlamentet om de væsentligste aspekter og valg i forbindelse med FUSP og orientere det
om udviklingen inden for denne politik. Parlamentet drøfter to gange årligt statusrapporter
vedrørende FUSP og stiller spørgsmål og fremsætter henstillinger til Rådet og den højtstående
repræsentant.
Parlamentets ret til at blive oplyst og hørt om FUSP/FSFP blev yderligere forstærket gennem
den højtstående repræsentants/næstformandens erklæring om politisk ansvarlighed i 2010.
Erklæringen indeholdt blandt andet bestemmelser om følgende:
— en øget status til de fælles konsultationsmøder, som giver en udvalgt gruppe medlemmer

af Europa-Parlamentet (MEP'er) mulighed for at møde kollegaer fra Rådets Udenrigs- og
Sikkerhedspolitiske Komité (PSC), EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen for at drøfte
planlagte og igangværende civile FSFP-missioner

— bekræftelse af Parlamentets »særlige udvalgs« ret til at få adgang til fortrolige oplysninger
vedrørende FUSP/FSFP. Denne ret er baseret på en interinstitutionel aftale fra 2002

— afholdelse af drøftelser med missionschefer, delegationschefer og andre højtstående EU-
embedsmænd i forbindelse med parlamentariske udvalgsmøder og høringer

— krav om, at den højtstående repræsentant giver møde for Parlamentet mindst to gange årligt
for at aflægge beretning om status med hensyn til FUSP/FSFP og svare på spørgsmål.

Udover denne politiske dialog udøver Parlamentet sin myndighed gennem budgetproceduren.
Som den ene halvdel af EU's budgetmyndighed skal Parlamentet godkende FUSP's
årlige budget. Parlamentet bidrager også til at udforme de relevante eksterne finansielle
instrumenter (for eksempel det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder
og stabilitetsinstrumentet) gennem en proces med trepartsforhandlinger med Rådet og
Kommissionen.
Parlamentet kontrollerer jævnligt EU-Udenrigstjenestens aktiviteter og stiller forslag om
strukturelle spørgsmål, der strækker sig fra tjenestens geografiske og kønsmæssige balance
til dens interaktion med andre EU-institutioner og medlemsstaternes diplomatiske tjenester.
Parlamentet har også regelmæssige drøftelser med den højtstående repræsentant og EU's særlige
repræsentanter for bestemte regioner eller emner. De parlamentariske udvalg, som var involveret
i oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten, udveksler også synspunkter med EU-Udenrigstjenestens
nyudnævnte delegationschefer.
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Parlamentet spiller også en rolle i overvågningen af forhandlingerne om og gennemførelsen
af internationale aftaler. Parlamentets godkendelse er en forudsætning for, at Rådet kan indgå
sådanne aftaler (se mere under 6.2.1, 6.2.3).

PARLAMENTETS INTERNE STRUKTURER, SOM INDGÅR I FUSP

En stor del af Parlamentets arbejde med FUSP bliver udført i fagudvalgene, navnlig
Udenrigsudvalget (AFET) og dets to underudvalg (Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar/
SEDE og Underudvalget om Menneskerettigheder/DROI), såvel som i Udvalget om
International Handel (INTA) og Udviklingsudvalget (DEVE). Disse udvalg former FUSP
gennem de betænkninger og udtalelser, de afgiver. Udvalgene udgør også Parlamentets vigtigste
kontaktflader med globale forvaltningsstrukturer (herunder De Forenede Nationer), andre EU-
institutioner, formandskabet for Rådet og de nationale parlamenter i medlemsstaterne.
FUSP-relateret arbejde udføres også af Parlamentets delegationer, hvis rolle er at
opretholde og udvikle Parlamentets internationale kontakter (især gennem interparlamentarisk
samarbejde) og fremme Unionens grundlæggende værdier, herunder frihed, demokrati,
menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet. Der er i
øjeblikket 34 stående interparlamentariske delegationer, herunder blandede parlamentariske
udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg, andre parlamentariske delegationer og blandede
parlamentariske forsamlinger.
Nævneværdige eksempler på disse interparlamentariske delegationer omfatter:
— Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, som er oprettet for at samle MEP'er

og valgte repræsentanter for de lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der har
underskrevet Cotonouaftalen

— Eurolat, en blandet multilateral forsamling med rødder i det biregionale strategiske
partnerskab, der blev oprettet i juni 1999 mellem EU og Latinamerika og Caribien

— Den Parlamentariske Forsamling Euronest, det parlamentariske forum for EU's østlige
partnerskab, der samler MEP'er og medlemmer af de nationale parlamenter i de østlige
partnerskabslande

— Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, der repræsenterer
den parlamentariske dimension af Middelhavsunionen, som erstattede Euro-
Middelhavspartnerskabet (Barcelonaprocessen).

(For oplysninger om NATO's Parlamentariske Forsamling se 6.1.2).

PARLAMENTETS INDFLYDELSE PÅ FUSP

Parlamentets deltagelse i FUSP bidrager til at øge den demokratiske ansvarlighed for politikken.
Parlamentet har ihærdigt støttet op om den institutionelle struktur efter Lissabontraktaten og
gjort sig til fortaler for en styrket rolle for EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne og de
særlige repræsentanter såvel som for en mere sammenhængende politik og en mere effektiv
FUSP. Parlamentet har presset på for at få en bedre sammenhæng mellem EU's politiske og
finansielle instrumenter i forbindelse med eksterne politikker for at undgå overlapning og
ineffektivitet.
Parlamentet har tilvejebragt en platform for udveksling mellem institutionelle og statslige
politiske beslutningstagere såvel som civilsamfundet og epistemiske fællesskaber (såsom
tænketanke og akademikere) og bidraget til at øge offentlighedens kendskab til FUSP og lette
deltagelsen af en lang række statslige og ikke-statslige partnere, både i og uden for EU. Gennem

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.1.2.pdf
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sine aktiviteter har Parlamentet styrket synligheden af EU's udenrigspolitikker og fungeret som
bindeled mellem EU-institutionerne og borgerne i EU.

DEN GLOBALE STRATEGI OG EUROPA-PARLAMENTET

I juni 2015 pålagde Det Europæiske Råd den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, at
udarbejde en global EU-strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken inden juni 2016. Dette
blev besluttet på baggrund af den højtstående repræsentants strategiske vurdering af de vigtigste
forandringer og udfordringer på den globale scene, hvori det konkluderedes, at der var behov for
at revidere den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS) fra 2003. Målet med den globale strategi
var at tilvejebringe en bred strategisk ramme, inden for hvilken EU vil kunne forstå og imødegå
de aktuelle internationale udfordringer på en stærk og sammenhængende måde ved at trække
på den brede vifte af redskaber og mekanismer, det har til rådighed.
Parlamentet deltager sammen med medlemsstaterne, de nationale parlamenter, eksperter og
den brede offentlighed i høringsprocessen vedrørende den globale strategi. Parlamentet har
arrangeret møder i Udenrigsudvalget og en eksperthøring specifikt om den globale strategi og
har vedtaget en betænkning om »EU i et foranderligt globalt miljø – en tættere forbundet, mere
konfliktfyldt og mere kompleks verden«, hvori Parlamentets ønsker til den fremtidige retning
for EU's udenrigspolitik kommer til udtryk.
Den 28. juni 2016 fremlagde næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini,
den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik for Det
Europæiske Råd. Den globale EU-strategi markerer et tydeligt holdningsskifte i forhold til
den europæiske sikkerhedsstrategi fra 2003, idet den lægger vægt på sikkerhed, forfægter
ambitionen om strategisk selvstændighed og fastslår en principfast, men samtidig pragmatisk
tilgang til Europas omgivelser. Den globale EU-strategi udpeger fem prioriteter for EU's
udenrigspolitik:
— vores Unions sikkerhed

— staters og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os

— en integreret tilgang til konflikter

— regionale samarbejdsordninger

— global styring i det 21. århundrede.

For at omsætte den nye strategi i praksis, vil EU gennemgå de eksisterende sektorstrategier og
udarbejde og gennemføre nye tematiske eller geografiske strategier i overensstemmelse med den
globale strategis prioriteter. Der skal bl.a. udarbejdes en sektorstrategi, som specificerer EU's
civil-militære ambitionsniveau, opgaver, krav og prioriteter på kapabilitetsområdet. Den globale
EU-strategi blev hilst velkommen af EU's stats- og regeringschefer, og yderligere drøftelser om
dokumentet blev overladt til den højtstående repræsentant, Kommissionen og Rådet. Disse blev
indledt med en drøftelse i Udenrigsrådet den 18. juli 2016, hvor ministrene gav udtryk for deres
vilje til at fortsætte arbejdet i gennemførelsesfasen. Gennemførelsen af den globale strategi vil
blive revideret årligt efter høring af Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet med henblik
på at sikre en solid opfølgning.
Den 14. november 2016 fik Udenrigsrådet forelagt en FSFP-gennemførelsesplan, som har
til hensigt at realisere den vision, der er beskrevet i strategien med hensyn til forsvars- og
sikkerhedsspørgsmål. Dette dokument, som er udarbejdet af den højtstående repræsentant/
næstformanden på grundlag af høringer af medlemsstaterne og de relevante institutioner, blev
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hilst velkommen af Rådet. FSFP-gennemførelsesplanen udpeger tre sæt prioriteter, som hver
FSFP-mission kan bidrage til:
— reaktion på eksterne konflikter og kriser

— kapacitetsopbygning hos partnere

— beskyttelse af Unionen og dens borgere.

Med henblik på at gennemføre den globale EU-strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet
og leve op til det nye ambitionsniveau fremsættes der i planen 13 forslag, som omfatter en
samordnet årlig gennemgang af forsvarsudgifterne, en forbedring af EU's kapacitet til hurtig
reaktion, herunder gennem anvendelse af EU's kampgrupper, og et nyt permanent struktureret
samarbejde på forsvarsområdet (PESCO) for de medlemsstater, der er villige til at indgå større
forpligtelser på sikkerheds- og forsvarsområdet.
Wanda Troszczyńska-van Genderen
06/2017
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