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DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) opstiller rammerne for EU's politiske og
militære strukturer samt for militære og civile missioner og operationer i udlandet. I EU's
globale strategi fra 2016 fastsættes strategien for FSFP, mens Lissabontraktaten giver klarhed
omkring de institutionelle aspekter og styrker Europa-Parlamentets rolle. FSFP har på det
seneste været genstand for store strategiske og operationelle forandringer. Den udvikler sig
fortsat for at imødegå de sikkerhedsmæssige udfordringer og befolkningens krav om en øget
EU-indsats.

RETSGRUNDLAG

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) er en integreret del af Unionens fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)[1]. FSFP er udformet inden for rammerne af traktaten
om Den Europæiske Union (TEU). Artikel 41 foreskriver finansieringen af FUSP og FSFP, og
politikken er beskrevet yderligere i artikel 42-46 i afsnit V, kapitel 2, 2. afdeling (»Bestemmelser
om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik«), samt i protokol nr. 1, 10 og 11 og i erklæring
nr. 13 og 14. Europa-Parlamentets konkrete rolle i FUSP og FSFP er beskrevet i artikel 36 i TEU.

TRAKTATENS BESTEMMELSER OM FSFP

Afgørelser vedrørende FSFP træffes af Det Europæiske Råd og af Rådet for Den
Europæiske Union (Rådet) (artikel 42 i TEU). De træffes med enstemmighed med visse
bemærkelsesværdige undtagelser i forbindelse med Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)
(artikel 45 i TEU) og permanent struktureret samarbejde (artikel 46 i TEU), for hvilke der
anvendes flertalsafgørelse. Forslag til afgørelser forelægges normalt af Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der også er næstformand i Europa-
Kommissionen (HR/NF, for øjeblikket Federica Mogherini).
Lissabontraktaten indførte begrebet »en europæisk kapacitets- og
forsvarsmaterielpolitik« (artikel 42, stk. 3, i TEU), men denne mangler dog stadig at blive
udformet. Der blev også knyttet en forbindelse mellem FSFP og nogle af Unionens andre
politikker gennem kravet om, at Forsvarsagenturet efter behov udfører sine opgaver i samråd
med Kommissionen (artikel 45, stk. 2, i TEU). Dette gælder især Unionens forsknings-,
erhvervs- og rumpolitik, hvor Parlamentet har fået beføjelser til at søge at få langt større
indflydelse på FSFP, end det tidligere har haft.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet har ret til at kontrollere FSFP og stille spørgsmål eller rette henstillinger til den
højtstående repræsentant eller Rådet herom (artikel 36 i TEU). Det udøver også myndighed

[1]Jf. afsnit V (»Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil og særlige bestemmelser om den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)«) i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og jf. faktablad 6.1.1 om EU's
udenrigspolitik.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_6.1.1.pdf
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over FSFP-budgettet (artikel 41 i TEU). To gange om året afholder Parlamentet drøftelser om
fremskridtene med gennemførelsen af FUSP og FSFP og vedtager betænkninger: en om FUSP,
der udarbejdes af Udenrigsudvalget og om nødvendigt indeholder elementer vedrørende FSFP,
og en om FSFP, der udarbejdes af Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar.
Europa-Parlamentet og medlemsstaternes nationale parlamenter har siden 2012 afholdt to
interparlamentariske konferencer om året for at drøfte spørgsmål vedrørende den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Interparlamentarisk samarbejde på disse områder er
foreskrevet i protokol nr. 1 til Lissabontraktaten, som beskriver de nationale parlamenters rolle
i EU.
Nyskabelser i Lissabontraktaten har åbnet mulighed for at forbedre den politiske kohærens i
FSFP. Den højtstående repræsentant indtager den centrale institutionelle rolle som formand
for Udenrigsrådet i dets »forsvarsministersammensætning« (som er EU's beslutningstagende
organ for FSFP) og chef for EDA. Den politiske ramme for høringen af og dialogen med
Parlamentet er under udvikling med henblik på at give Parlamentet mulighed for at spille en
betydningsfuld rolle i udviklingen af FSFP. I henhold til Lissabontraktaten er Parlamentet en
partner i udformningen af Unionens forbindelser udadtil og i håndteringen af de udfordringer,
der er beskrevet i rapporten fra 2008 om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi.
Af rapporten fremgår det, at: »[d]et er af afgørende betydning at opretholde offentlighedens
støtte til vores globale engagement. I moderne demokratier, hvor medierne og den offentlige
mening har afgørende betydning for politikudformningen, er det vigtigt, at offentligheden
støtter vores engagementer i udlandet. Vi udstationerer politi, juridiske eksperter og soldater i
ustabile områder i hele verden. Det påhviler regeringerne, parlamenterne og EU-institutionerne
at orientere om, hvordan dette bidrager til den indre sikkerhed.«

SPØRGSMÅL AF INTERESSE FOR EUROPA-PARLAMENTET

Parlamentet gennemgår udviklingen i FSFP med hensyn til institutioner, kapaciteter og
operationer og tilsikrer, at sikkerheds- og forsvarsspørgsmål forholder sig til de bekymringer,
EU's borgere giver udtryk for. Der afholdes jævnligt drøftelser, høringer og workshops
om emner som: civile og militære FSFP-missioner, internationale kriser med sikkerheds-
og forsvarsmæssige konsekvenser, multilaterale rammer for sikkerhed, våbenkontrol og
ikkespredningsspørgsmål, bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet, god praksis
for at forbedre effektiviteten af sikkerheden og forsvaret samt EU's retlige og institutionelle
udvikling på disse områder.
I kølvandet på HR/NF's erklæring om politisk ansvarlighed deltager Parlamentet i fælles
konsultationsmøder, der afholdes regelmæssigt med henblik på at udveksle oplysninger
med Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen. I betragtning af den nøglerolle, som
Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO) spiller med hensyn til at garantere
sikkerheden i Europa, deltager Parlamentet i NATO's Parlamentariske Forsamling for at udvikle
forbindelserne mellem EU og NATO, samtidig med at begge organisationers uafhængige
karakter respekteres.

FSFP I 2015/2016 – EN POLITIK I HASTIG UDVIKLING

Selv om FSFP ikke ændredes væsentligt i de første år efter Lissabontraktatens ikrafttræden i
2009, har den et stort potentiale til at blive yderligere udviklet, både politisk og institutionelt.
FSFP's væsentligste resultater frem til 2014 har været konsolideringen af de dertil knyttede EU-
strukturer i EU-Udenrigstjenestens regi og Rådets fastlæggelse af EDA's statut og hjemsted samt
de nærmere bestemmelser om dets drift, som fastsat i artikel 45, stk. 2, i TEU.



Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 3

Parlamentet har indtaget en ledende rolle med hensyn til at føre kontrol med udviklingen af
FSFP og analysere tilbageslag i politikken. Parlamentet har også indtrængende opfordret Rådet
og medlemsstaterne til at øge politikkens effektivitet.
I erkendelse af behovet for at tilvejebringe en strategisk drivkraft for stats- og regeringscheferne
opstillede Det Europæiske Råd i december 2013 en række indledende mål med henblik på at
fremme FSFP. Det fokuserede på tre områder: at øge FSFP's effektivitet og virkning, at fremme
udviklingen af forsvarskapaciteter og at styrke Europas forsvarsindustri. Det pålagde endvidere
HR/NF og Kommissionen at foretage en vurdering af konsekvenserne af ændringerne i EU's
globale omgivelser med henblik på at redegøre for de udfordringer og muligheder, der opstår
for Unionen, navnlig for så vidt angår den sikkerhedsmæssige udvikling.
For at fastholde momentum omkring disse spørgsmål havde Det Europæiske Råd anmodet
HR/NF om at aflægge rapport om gennemførelsen af Rådets konklusioner fra december
2013 og fremsætte indledende forslag om vejen frem. På Det Europæiske Råds møde den
25.-26. juni 2015 fik HR/NF til opgave at udarbejde en »global EU-strategi for udenrigs- og
sikkerhedspolitikken« forud for Det Europæiske Råds møde i juni 2016. Rådet bekræftede på
ny de tre vigtigste FSFP-mål, som blev fastsat i 2013. Selv om den seneste udvikling synes at
bevæge sig i denne retning, er der behov for politisk vilje og sammenhængende og vedvarende
initiativer til at forbedre den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Parlamentet har på sin side
vist sin vilje til at skride til handling og gå videre med politiske initiativer på dette område. Som
et første praktisk resultat har Parlamentet foreslået, at der finansieres et pilotprojekt vedrørende
FSFP-forskning over EU-budgettet for 2015, som indebærer, at der for første gang overføres
EU-midler til EDA, så det kan gennemføre forskning i militære behov.

DEN OVERORDNEDE EU-STRATEGI, FSFP OG EUROPA-
PARLAMENTET

Den 28. juni 2016 fremlagde HR/NF, Federica Mogherini, EU's globale strategi for udenrigs-
og sikkerhedspolitikken 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 uafhængighed og fastslår en
principfast, men samtidig pragmatisk tilgang til Europas omgivelser. Den globale EU-strategi
udpeger fem prioriteter for EU's udenrigspolitik: Unionens sikkerhed, staters og samfunds
modstandsdygtighed øst og syd for EU, udvikling af en integreret tilgang til konflikter, regionale
samarbejdsordninger og 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. Disse omfatter en sektorstrategi, som specificerer EU's civil-
militære ambitionsniveau, opgaver, krav og prioriteter på kapabilitetsområdet. Medlemsstaterne
hilste den globale EU-strategi velkommen og gav i juli 2016 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 Rådet forelagt en gennemførelsesplan for sikkerhed og forsvar,
som tilsigter at realisere den vision, der er beskrevet i den globale strategi med hensyn
til forsvars- og sikkerhedsspørgsmål. For at leve op til det nye ambitionsniveau indeholder
planen 13 forslag, som omfatter en samordnet årlig gennemgang af forsvarsudgifterne, en
bedre hurtig reaktion fra EU's side, herunder gennem brug af EU's kampgrupper, og et nyt
permanent struktureret samarbejde på forsvarsområdet (PESCO) for de medlemsstater, der er
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villige til at indgå større forpligtelser på sikkerheds- og forsvarsområdet. I december 2016
godkendte Det Europæiske Råd gennemførelsesplanen og roste det høje ambitionsniveau. I
Rådets konklusioner opfordredes HR/NF desuden til at fremlægge konkrete forslag vedrørende
udviklingen af civile og militære kapaciteter, den samordnede årlige gennemgang vedrørende
forsvar, etablering af en permanent operativ planlægnings- og gennemførelseskapacitet på
strategisk plan, PESCO og EU's hurtige reaktionsværktøjer (f.eks. EU's kampgrupper). Disse
forslag bør være afleveret i første halvdel af 2017.
Det Europæiske Råd gjorde status over fremskridtene i marts 2017 i Udenrigs- og
Forsvarsrådet. I Rådets konklusioner fremhæves oprettelsen af militær planlægnings- og
gennemførelseskapacitet (MPCC), en ny struktur for at forbedre EU's evne til at reagere
på en hurtigere, mere effektiv og mere sømløs måde i forbindelse med planlægningen og
gennemførelsen af militære missioner uden udøvende beføjelser. Der bemærkes også fremskridt
på andre områder, herunder: mulighed for permanent struktureret samarbejde (PESCO), som
en inklusiv modulær ordning, der giver medlemsstaterne mulighed for på frivillig basis at
samarbejde yderligere på sikkerheds- og forsvarsområdet, mulighed for en medlemsstatsdreven
samordnet årlig gennemgang vedrørende forsvar, som vil være en proces til at opnå et bedre
overblik på EU-plan over spørgsmål som f.eks. forsvarsudgifter og nationale investeringer samt
forsvarsforskningsindsats, så man bedre kan udpege og udbedre mangler, og igangværende
arbejde på andre områder såsom styrkelse af EU's værktøjskasse til hurtig reaktion, bl.a. EU's
kampgrupper og civile kapaciteter, kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling,
situationskendskab og udvikling af forsvarskapacitet.
Rådet noterede sig også de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af det fælles
sæt af forslag om samarbejde mellem EU og NATO efter den fælles EU-NATO-erklæring fra juli
2016 om samarbejde og Kommissionens europæiske forsvarshandlingsplan. Det Europæiske
Råd vil give yderligere strategisk vejledning i juni 2017.
Parlamentet har for sit vedkommende gentagne gange opfordret til øget samarbejde mellem
EU's medlemsstater på forsvarsområdet samt til at gennemføre Lissabontraktaten fuldt ud
for så vidt angår sikkerhed og forsvar. Navnlig bemærkede Parlamentet i sin beslutning
om gennemførelsen af FSFP »de igangværende initiativer, som bør følges op af konkrete
foranstaltninger på Det Europæiske Råds møde i december 2016 om forsvar«. Det krævede
tilstrækkelig finansiering og koordinerede investeringer inden for sikkerhed og forsvar. Sidst,
men ikke mindst, opfordrede Parlamentet i en beslutning fra november 2016 om en europæisk
forsvarsunion til en politisk beslutning for at frigøre Lissabontraktatens fulde potentiale med
særlig henvisning til PESCO og krisestyringskapacitet, der betragtes som afgørende konkrete
skridt fremad. Parlamentet »tilskynder Det Europæiske Råd til at føre an i den gradvise
udformning af en fælles EU-forsvarspolitik og stille supplerende finansielle ressourcer til
rådighed med henblik på at sikre dens gennemførelse«.
Parlamentet vil på sit niveau og inden for sine kompetencer fortsat tilskynde til og hjælpe med
at opfylde EU's mål om at blive en garant for sikkerhed på en effektiv og synlig måde, som EU's
borgere har anmodet om.
Jérôme Legrand
06/2017
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