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DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) er en integreret del af EU’s fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). FSFP er den vigtigste politiske ramme,
hvorigennem medlemsstaterne kan udvikle en europæisk strategisk sikkerheds- og
forsvarskultur, håndtere konflikter og kriser sammen, beskytte Unionen og dens
borgere og styrke international fred og sikkerhed. Som følge af den spændte
geopolitiske kontekst har FSFP været en af de politikker, der har udviklet sig hurtigst
i de seneste 10 år. Siden den 24. februar 2022 har den russiske angrebskrig mod
Ukraine fungeret som en geopolitisk nystart for Europa og skabt yderligere fremdrift
for det, der bør blive til en EU-forsvarsunion.

RETSGRUNDLAG

FSFP er beskrevet i Lissabontraktaten, også kendt som traktaten om Den Europæiske
Union (TEU), der trådte i kraft i 2009.
Mere specifikt forklares FSFP's funktionsmåde i afsnit V (Almindelige bestemmelser
om Unionens optræden udadtil og særlige bestemmelser om den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik), kapitel 2 (Særlige bestemmelser om den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik), afdeling 2 (Bestemmelser om den fælles sikkerheds- og
forsvarspolitik) i Lissabontraktaten. Afdeling 2 består af fem artikler: artikel 42-46.
Europa-Parlamentets rolle i FUSP og FSFP er defineret i afsnit V, kapitel 2, afdeling 1
(fælles bestemmelser) og artikel 36, og finansieringsordningerne for begge politikker
er fastsat i artikel 41.
FSFP er yderligere beskrevet i ændringerne til Lissabontraktaten, hovedsagelig
protokol nr. 1 (om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union), protokol
nr. 10 (om permanent struktureret samarbejde oprettet ved artikel 42 i traktaten om
Den Europæiske Union) og protokol nr. 11 (artikel 42 i traktaten om Den Europæiske
Union) samt i erklæring 13 (erklæring om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) og
erklæring 14 (erklæring om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik).

ORGANISATION

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,
der også fungerer som næstformand for Europa-Kommissionen (NF/HR), spiller
den centrale institutionelle rolle. Joseph Borrell har siden december 2019
været NF/HR. Han er formand for Rådet for Udenrigsanliggender i dets
forsvarsministersammensætning, som er det beslutningstagende organ for FSFP. Han
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er ansvarlig for at fremlægge FSFP-forslag for medlemsstaterne. NF/HR er chef
for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og direktør for Det
Europæiske Forsvarsagentur (EDA).
Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union træffer afgørelser
vedrørende FSFP med enstemmighed (artikel 42 i TEU). Nogle bemærkelsesværdige
undtagelser er afgørelser vedrørende EDA (artikel 45 i TEU) og permanent struktureret
samarbejde (PESCO, artikel 46 i TEU), for hvilke der gælder afstemning med
kvalificeret flertal.
Med Lissabontraktaten blev der indført en europæisk kapacitets- og
forsvarsmaterielpolitik (artikel 42, stk. 3, i TEU), og det blev fastsat, at EDA og
Kommissionen arbejder sammen, når det er nødvendigt (artikel 45, stk. 2, i TEU),
navnlig når det drejer sig om EU's forsknings-, industri- og rumpolitikker.
Desuden mindes der med artikel 21 i TEU om, at multilateralisme er kernen i EU's
optræden udadtil. EU's partnere kan derfor deltage i FSFP-missioner og -operationer.
EU er fast besluttet på at styrke koordineringen og samarbejdet inden for forskellige
multilaterale rammer, navnlig med De Forenede Nationer og Den Nordatlantiske
Traktats Organisation (NATO), men også med andre regionale organer såsom Den
Afrikanske Union.

UDVIKLING

Siden Lissabontraktaten har FSFP udviklet sig betydeligt, både politisk og institutionelt.
I juni 2016 forelagde NF/HR Federica Mogherini »EU's globale strategi for udenrigs-
og sikkerhedspolitik« for Det Europæiske Råd, et dokument om FSFP-strategien.
Der blev indkredset fem prioriteter: 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.
Gennemførelsen af EU's globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik revideres
hvert år i samråd med Rådet, Kommissionen og Parlamentet.
I november 2016 forelagde NF/HR også Rådet en »gennemførelsesplan for sikkerhed
og forsvar« for at gøre visionen for EU's globale strategi for udenrigs- og
sikkerhedspolitik operationel. Planen indeholder 13 forslag, herunder en samordnet
årlig gennemgang vedrørende forsvar (CARD) og en ny fælles PESCO-ordning for
de medlemsstater, der er villige til at forpligte sig yderligere på sikkerheds- og
forsvarsområdet.
Samtidig fremlagde Federica Mogherini desuden en europæisk forsvarshandlingsplan
for medlemsstaterne med centrale forslag til oprettelsen af en europæisk forsvarsfond
med fokus på forsvarsforskning og kapacitetsudvikling. Disse er blevet gennemført i
løbet af de seneste år.
I juni 2021 iværksatte EU en overvejelse af fremtiden for europæisk sikkerhed
og forsvar. Denne proces førte til oprettelsen af det strategiske kompas, et
politikdokument, der fastlægger EU's sikkerheds- og forsvarsstrategi for de næste 5-10
år. Det strategiske kompas udgør en handlingsramme for udviklingen af en fælles
vision på sikkerheds- og forsvarsområdet. Dokumentet blev udarbejdet i tre faser: en
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trusselsanalyse, en struktureret strategisk dialog og videreudvikling samt revision inden
vedtagelsen. NF/HR, Josep Borrell, forelagde den indledende udgave af dokumentet
på et fælles møde mellem EU's udenrigs- og forsvarsministre i november 2021.
I forbindelse med den russiske angrebskrig mod Ukraine (24. februar 2022) måtte
dokumentet imidlertid ændres betydeligt for at tage hensyn til destabiliseringen af den
europæiske sikkerhedsorden og den efterfølgende ændring i EU's holdning, ambitioner
og værktøjer på forsvarsområdet. Den tredje revision af det strategiske kompas medtog
Kommissionens bidrag til det europæiske forsvar (meddelelse af 15. februar 2022),
mens den fjerde revision afspejlede Versailleserklæringen (10.-11. marts 2022). Den
24.-25. marts 2022 godkendte Det Europæiske Råd under det franske formandskab
for Rådet den endelige udgave af det strategiske kompas. Hovedformålet med det
strategiske kompas er at udstikke politiske retningslinjer for operationaliseringen
af »strategisk autonomi« på fire vigtige områder: krisestyring, modstandsdygtighed,
kapacitet og partnerskaber. Processen er udformet med henblik på at imødekomme
det voksende behov for, at EU kan fungere som garant for sikkerhed.
Krisestyringsmissioner og -operationer er det mest synlige og håndgribelige udtryk
for FSFP. Det strategiske kompas tager fat på EU's globale strategi for udenrigs-
og sikkerhedspolitiks mangler i krisestyringsværktøjer og -institutioner, f.eks. ved
at oprette en ny EU-kapacitet til hurtig deployering. I betænkningen fra 2021 om
gennemførelsen af FSFP gav Parlamentet udtryk for sin støtte til den foreslåede
»hurtige indsættelsesstyrke«. Det strategiske kompas har også til formål at opstille
sammenhængende mål og målsætninger for andre initiativer og relevante processer
(såsom PESCO, Den Europæiske Forsvarsfond og CARD).
Selv om Parlamentet ikke spillede en direkte rolle i etableringen af det strategiske
kompas, skal det holdes regelmæssigt underrettet om gennemførelsesniveauet
og have mulighed for at udtale sig om processen, navnlig under briefinger til
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar (SEDE). Gennem sine egne årsrapporter om
FSFP påtager SEDE-underudvalget sig en de facto-rådgivende rolle i forbindelse med
FSFP.

FSFP-VÆRKTØJSKASSEN

Siden 2016 er FSFP lykkedes på en række områder, herunder lanceringen af PESCO:
en permanent kommando- og kontrolstruktur til planlægning og gennemførelse af
militærmissioner uden udøvende beføjelser, Den Europæiske Forsvarsfond, Den civile
FSFP-aftale: en strategisk gennemgang af FSFP's civile dimension og en europæisk
fredsfacilitet uden for budgettet.
Den første CARD-rapport blev forelagt EU's forsvarsministre i november 2020 og var
redigeret af EDA. I rapporten udpegedes 55 samarbejdsmuligheder på tværs af hele
kapacitetsspektret.
I december 2020 nåede Rådet til foreløbig politisk enighed med Parlamentets
repræsentanter om en forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond inden
for rammerne af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027. Det budget, der
er tildelt for syv år, er på 8 mia. EUR.
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Gennem Den Europæiske Forsvarsfond vil EU finansiere de fælles udgifter til
de militære FSFP-missioner og -operationer og derved styrke byrdefordelingen
mellem medlemsstaterne. Ved at styrke kapaciteten i fredsstøttende operationer
og kapaciteten i tredjelande og partnerorganisationer inden for militær- og
forsvarsanliggender vil EU øge effektiviteten af sin optræden udadtil. I august 2022
har EU ydet ca. 2,5 mia. EUR i militær bistand til Ukraine gennem den europæiske
fredsfacilitet for at hjælpe med at afværge den russiske invasion.

FSFP-MISSIONER OG -OPERATIONER

Siden 2003 og de første interventioner på Vestbalkan har EU iværksat og gennemført
37 operationer og missioner på tre kontinenter. I marts 2022 var der 18 igangværende
FSFP-missioner og -operationer (11 civile missioner og syv militære operationer,
herunder to på det maritime område). Der er i øjeblikket udsendt omkring 4 000 militære
og civile medarbejdere fra EU til udlandet. De seneste missioner og operationer har
støttet sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik (EUAM RCA), håndhævet FN's
våbenembargo mod Libyen (EUNAVFOR MED IRINI) og bidraget til at stabilisere Cabo
Delgado-regionen (EUTM Mozambique). EU's afgørelser om at udsende missioner
eller operationer træffes normalt på anmodning af partnerlandet og/eller på grundlag
af en resolution fra FN's Sikkerhedsråd.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet har traditionelt støttet EU's forsvarsintegration og -samarbejde.
Parlamentet kontrollerer FSFP og kan tage initiativ til at stille spørgsmål eller rette
henstillinger til den højtstående repræsentant eller Rådet (artikel 36 i TEU). Det
udøver også kontrol over FSFP’ budget (artikel 41 i TEU). To gange om året
afholder Parlamentet drøftelser om gennemførelsen af FUSP og FSFP og vedtager
betænkninger: en om fremskridt i FUSP, der udarbejdes af Udenrigsudvalget og en om
fremskridt i FSFP, der udarbejdes af SEDE-underudvalget.
Årsberetningen for 2021 om gennemførelsen af FSFP blev vedtaget på plenarmødet
i februar 2022. Den fokuserer på udviklingen af EU's sikkerheds- og forsvarsdoktrin
gennem det strategiske kompas, FSFP-missioner og -operationer, krisestyring,
modstandsdygtighed, kapaciteter, partnerskaber og parlamentarisk tilsyn med FSFP.
Således understreges det i årsberetningen, at det er nødvendigt, at Parlamentet
regelmæssigt informeres og høres om planlægning, ændring og evaluering af FSFP-
missioner og -operationer samt om PESCO. I årsberetningen understreges det, at
Parlamentet er fast besluttet på at spille sin rolle fuldt ud med hensyn til at kontrollere
instrumentet for et globalt Europa, navnlig dets freds- og sikkerhedsdimension,
og i forbindelse med gennemførelsen af Den Europæiske Forsvarsfond. Deri
udtrykkes der forventning om, at Parlamentet og SEDE-underudvalget regelmæssigt
vil blive orienteret om fremskridtene med gennemførelsen af det strategiske kompas.
Trusselsanalysen, der indgår i kompasset, bør også knyttes til parlamentariske
høringer. Desuden opfordres der i årsberetningen til »regelmæssig og gennemsigtig
evaluering« af alle FSFP-missioner og -operationer. I overensstemmelse med
Parlamentets rolle som demokratiets søjle i EU fremgår det af årsberetningen,
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at Parlamentet ønsker, at input fra den brede offentlighed tages i betragtning i
FSFP inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid, og at borgernes
input omsættes til »forslag og tiltag«. I årsberetningen støttes nedsættelsen af et
sikkerheds- og forsvarsudvalg i Parlamentet og et EU-forsvarsministerråd for at styrke
det parlamentariske aspekt af det europæiske forsvar.
Europa-Parlamentet og medlemsstaternes nationale parlamenter har siden 2012
afholdt to interparlamentariske konferencer om året for at drøfte spørgsmål vedrørende
FUSP på baggrund af protokol nr. 2 til Lissabontraktaten.
Generelt giver traktaten Parlamentet mulighed for fuldt ud at spille en rolle
i udviklingen af FSFP, hvilket gør det til en partner i udformningen af EU's
eksterne forbindelser og håndteringen af sikkerhedsudfordringer. Parlamentet
afholder regelmæssige drøftelser, høringer og workshops om emner som
civile og militære FSFP-deployeringer, 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 næstformandens/højtstående repræsentants erklæring om politisk
ansvarlighed fra 2010 har Parlamentet deltaget i fælles konsultationsmøder, der
afholdes regelmæssigt med henblik på at udveksle oplysninger med Rådet, EU-
Udenrigstjenesten og Kommissionen.
Parlamentet stiller også spørgsmål og fremsætter mundtlige forslag til EU-
Udenrigstjenesten om FSFP, navnlig på SEDE-underudvalgsmøder.

Jérôme Legrand
09/2022
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