
 

AD\1106760SV.docx  PE584.144v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för konstitutionella frågor 
 

2016/2052(ΙΝΙ) 

12.10.2016 

YTTRANDE 

från utskottet för konstitutionella frågor 

till utskottet för utrikesfrågor 

över en europeisk försvarsunion 

(2016/2052(INI)) 

Föredragande av yttrande: David McAllister 

 



 

PE584.144v02-00 2/6 AD\1106760SV.docx 

SV 

PA_NonLeg 



 

AD\1106760SV.docx 3/6 PE584.144v02-00 

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(GSFP) i enlighet med artiklarna 24.1 och 42.2 i fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget) ska omfatta den gradvisa utformningen av unionens gemensamma 

försvarspolitik, som kan leda till ett framtida gemensamt försvar om Europeiska rådet så 

beslutar med enhällighet. 

2. Europaparlamentet understryker att säkerhetsfrågan är en av de viktigaste frågor som 

allmänheten förväntar sig att EU ska ta tag i och att kampen mot terrorhotet är ett 

ytterligare skäl för att skapa en effektiv och gemensam europeisk säkerhets- och 

försvarspolitik. Parlamentet anser att mer behöver göras för att utnyttja 

Lissabonfördragets potential för att skapa en heltäckande ram när det gäller strategiska 

intressen, så att säkerhets- och försvarsbeslut fattas med kvalificerad majoritet, med 

undantag för åtgärder som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser. Rådet och 

kommissionen uppmanas att institutionalisera den gemensamma europeiska säkerhets- 

och försvarspolitiken genom att stärka en övergripande EU-strategi i förhållande till 

externa konflikter och kriser och genom att göra olika berörda parter och instrument 

mer delaktiga i alla skeden. 

3. Europaparlamentet betonar vikten av att nå GSFP:s mål att stärka unionens operativa 

förmåga att handla externt för att bevara freden, förebygga konflikter, bemöta 

humanitära kriser och stärka den internationella säkerheten, i överensstämmelse med 

vad som anges i EU-fördraget och i enlighet med FN-stadgans principer. Parlamentet 

noterar att detta är nödvändigare än någonsin tidigare i en säkerhetsmiljö som snabbt 

försämras och i ett internationellt sammanhang som präglas av terrorverksamhet och 

rädsla bland EU-medborgarna. 

4. Europaparlamentet betonar att skyddet för de mänskliga rättigheterna bidrar till global 

fred och säkerhet. Parlamentet understryker EU:s nyckelroll när det gäller att 

upprätthålla den internationella människorättens principer, särskilt principerna om de 

mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet. 

5. Europaparlamentet noterar att artikel 42 i EU-fördraget anger att GSFP inte ska påverka 

den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik och 

deras förpliktelser enligt åtaganden inom Nato. 

6. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att utnyttja 

EU-fördragets hela potential, särskilt artikel 44 om att anförtro genomförandet av ett 

GSFP-uppdrag åt en grupp medlemsstater och artiklarna 42.6 och 46 om det permanenta 

strukturerade samarbetet, för att möjliggöra en snabbare och mer flexibel och 

effektivare utplacering av GSFP-uppdrag och GSFP-insatser. Parlamentet välkomnar att 

artikel 42.7 i EU-fördraget om klausulen om ömsesidigt försvar åberopades 2015. 

Parlamentet framhåller möjligheten att i enlighet med artikel 222.1 i EUF-fördraget 

åberopa solidaritetsklausulen om en medlemsstat utsätts för en terroristattack. 
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7. Europaparlamentet betonar den viktiga roll det har när det gäller att övervaka politiska 

och institutionella strukturer, även på GSFP-området. Parlamentet efterlyser därför 

utökade mekanismer för parlamentarisk tillsyn vid nästa översyn av EU:s fördrag, bland 

annat genom att man inför ett krav på samråd med parlamentet när man fastställer mål 

och analyserar risker före beslut om nya uppdrag och insatser inom GSFP samt om 

strategisk översyn av GSFP. 

8. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga 

representanten att i enlighet med EU-fördraget sörja för samstämdhet mellan de yttre 

åtgärdernas olika områden och att hantera dessa områden med hjälp av ett heltäckande 

och övergripande tillvägagångssätt och att bredda tillämpningsområdet för EU:s civila 

uppdrag för att direkt stödja utvecklingsmål, bland annat genom en koncentration på 

demobilisering, nedrustning och återintegrering av tidigare stridande. Parlamentet anser 

vidare att den regelbundna informationen måste utökas kraftigt, så att man underlättar 

parlamentets kontroll av de yttre åtgärderna, även i samband med förhandlingar om och 

ingående av internationella avtal under alla skeden i förfarandet. 

9. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av ett försvarsministerråd och upprättandet av 

ett ständigt strategiskt civil-militärt högkvarter med en permanent militär operativ 

komponent. Parlamentet framhåller Europeiska försvarsbyråns roll för 

kapacitetsutvecklingen. Europeiska försvarsbyrån uppmanas att fullt ut utnyttja sitt 

mandat enligt fördragen. 

10. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att öka flexibiliteten i de 

finansiella reglerna för yttre åtgärder så att man undviker förseningar i utbetalningen av 

medel och ökar EU:s förmåga att reagera på kriser på ett snabbt och ändamålsenligt sätt. 

11. Europaparlamentet välkomnar den globala strategi för Europeiska unionens utrikes- och 

säkerhetspolitik som vice ordföranden/den höga representanten lagt fram och som utgör 

en sammanhängande ram med prioriterade utrikespolitiska åtgärder och åtgärder för att 

fastställa nästa steg i utvecklingen av säkerhets- och försvarspolitiken. Parlamentet 

upprepar sitt stöd för antagandet av en vitbok om försvar som bygger på EU:s globala 

strategi. Parlamentet understryker att vitboken bör grundas på en gemensam korrekt 

bedömning av medlemsstaternas befintliga militära kapacitet, i syfte att skapa ett 

verkligt samarbete och en verklig sammanhållning mellan medlemsstaterna. 

12. Europaparlamentet understryker behovet att stärka EU:s försvarspolitik, som en pelare 

inom Nato, och efterlyser ett övergripande politiskt och militärt partnerskap mellan EU 

och Nato, som förblir av avgörande betydelse för den europeiska säkerhetsstrukturen för 

att unionen ska kunna agera självständigt i insatser utomlands, främst för att stabilisera 

sitt grannskap. Parlamentet upprepar i detta sammanhang att förbindelserna mellan EU 

och Nato bör grundas på komplementaritet och samarbete på alla nivåer för att ta itu 

med gemensamma säkerhetsutmaningar, kapacitetsutveckling och planering av 

beredskap inför hybridhot. 

13. Europaparlamentet välkomnar vice ordförandens/den höga representantens uttalande vid 

det informella Gymnichmötet mellan EU:s utrikesministrar den 2 september 2016, där 

man upprepade möjligheterna till konkreta framsteg mellan medlemsstaterna på 

försvarsområdet. 
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14. Europaparlamentet uppmanar EU att inrätta ett övervakningsorgan och lämpliga 

strukturer inom parlamentet för löpande granskning av medlemsstaternas efterlevnad av 

EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport. 
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