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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder oprettelsen af EII, oprettelsen af PESCO og styrkelsen af EUF som vigtige skridt i 
retning af at styrke Unionens sikkerhed og forsvar i tæt samarbejde og fuld 
komplementaritet med NATO; noterer sig oprettelsen af det europæiske 
interventionsinitiativ som en hurtig reaktion på kriser, der kan true EU's sikkerhed, 
samtidig med at det påpeges, at det ikke må forhindre oprettelsen af EU's forsvarsunion, 
selv om det befinder sig uden for EU's retlige rammer;

2. bemærker, at flere medlemsstater for nylig har opfordret til et sikkerhedsråd i EU, og 
mener, at dette begreb skal defineres yderligere, inden der kan foretages en vurdering af 
dets merværdi;

3 opfordrer til fuld udvikling af EU's kampgrupper og er af den opfattelse, at Rådets krav 
om enstemmighed er i modstrid med deres formål om at virke som et militær med en 
hurtig reaktionskapacitet til at reagere på nye kriser og konflikter rundt om i verden;

4 understreger nødvendigheden af yderligere at styrke EU's autonome 
efterretningskapacitet, navnlig ved at opgradere EU's Efterretningsanalysecenter (EU 
INTCEN); støtter desuden oprettelsen af en effektiv europæisk efterretningsenhed, som 
muliggør efterretningssamarbejde, navnlig om en fælles strategi til bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet og terrorisme, og som sikrer automatisk datatilgængelighed og -
interoperabilitet mellem efterretningstjenesterne og politiet, samtidig med at der fuldt ud 
tages hensyn til EU's databeskyttelseskrav;

5 bifalder indsættelsen af et permanent operationelt hovedkvarter og forøgelsen af EDA's 
budget;

6. gentager sin opfordring til, at der oprettes et mødeforum for forsvarsministre i Rådet 
under forsæde af næstformanden/den højtstående repræsentant; anerkender, at yderligere 
europæisk integration også bør betyde mere demokratisk kontrol gennem parlamentarisk 
kontrol; understreger derfor behovet for at styrke Europa-Parlamentets rolle på dette 
område, navnlig gennem et fuldgyldigt udvalg om sikkerhed og forsvar, suppleret med 
fælles interparlamentariske møder mellem repræsentanter fra de nationale parlamenter og 
blandt medlemmerne af Europa-Parlamentet;

7 understreger, at enhver fremtidig konvention eller regeringskonference, der forbereder en 
ændring af EU-traktaterne, bør overveje at etablere en europæisk styrke med effektiv 
forsvarskapacitet, som kan deltage i fredsbevarende aktiviteter, forebygge konflikter og 
styrke den internationale sikkerhed i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt 
og i overensstemmelse med de opgaver, der er fastsat i artikel 43, stk. 1, i TEU; 

8. påpeger, at både den interne og den eksterne dimension af EU's FSFP kan drage fordel af 
udviklingen af et indre marked for forsvarsmateriel; 

9. mener, at dette marked er en integreret del af EU's sikkerhedspolitik og betyder tydelige 
retningslinjer for eksport af våben og militært udstyr, der er udviklet med støtte fra EU-
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budgettet;

10. bemærker, at uden for rammerne af FSFP kan oprettelsen af et egentligt EU-
civilbeskyttelsesorgan og den europæiske grænse- og kystvagts behov fremme 
udviklingen af et sådant marked for at drage fordel af synergier, for at skabe 
stordriftsfordele og for at mindske overskydende kapacitet;

11. understreger, at Den Europæiske Union i et globalt sikkerhedsmiljø under udvikling skal 
være i stand til selvstændigt at garantere borgernes sikkerhed, navnlig ved at sikre 
tilstrækkelige ressourcer til forsvar fra medlemsstaterne; bemærker imidlertid, at et tæt 
samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens tætteste allierede, som f.eks. Det 
Forenede Kongerige og USA, fortsat er af allerstørste betydning, samtidig med at det 
understreges, at der ikke bør ses bort fra de relevante institutionelle følger af dette 
samarbejde.
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