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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet anser att ett stärkt och mer effektivt internationellt samarbete, med ett 

åtagande att verka för EU:s värden och normer såsom mänskliga rättigheter, 

rättsstatsprincipen och folkrättens principer, ett aktivt informations- och åsiktsutbyte, 

beslutsamma nationella åtgärder mot fattigdom och orättvisor samt stabila och 

inkluderande styrelseformer i tredjeländer är en nyckel till att avskräcka och motverka 

hotet från terroristgrupper och stoppa radikaliseringen av EU-medborgare. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta och konsekvent stödja 

varandras insatser för att motverka våldsbejakande extremism, till exempel genom att 

samordna planer och insatser och genom att dela med sig av de lärdomar som dragits. 

Kontrollerna vid Schengenområdets yttre gränser behöver förbättras. 

3. Europaparlamentet uppmuntrar EU att fortsätta utveckla riktlinjer och principer för 

bekämpning av terrorism baserat på relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd (särskilt 

säkerhetsrådets resolution 2178(2014). 

4. Europaparlamentet önskar att internationella bidrag till finansieringsmekanismer som får 

stöd av FN:s utvecklingsprogram ska underlätta omedelbar stabilisering av områden där 

man lyckats få bort IS. 

5. Europaparlamentet är oroat över att det är sannolikt, om man inte vidtar åtgärder för att 

motverka förutsättningarna för terrorismens utbredning, att antalet EU-medborgare som 

reser till olika länder för att gå med i jihadistiska eller andra extremistgrupper kommer att 

öka under de närmaste åren, liksom de säkerhetshot som de stridande utgör när de 

återvänder till EU och unionens grannländer, inte minst med tanke på den pågående 

militära upptrappningen i Mellanöstern och Nordafrika. Parlamentet efterlyser en 

omfattande studie om effektiviteten i de nationella insatserna och EU-insatserna för att 

förhindra och bekämpa terrorism och radikalisering. 

6. Europaparlamentet framhåller att terrorism inte kan och inte bör kopplas till någon 

religion, nationalitet eller civilisation. 

7. Europaparlamentet uppmuntrar utveckling av förebyggande och regelbundet reviderade 

initiativ för säkerhet, terrorismbekämpning och avradikalisering i medlemsstaterna, inom 

EU och på internationell nivå, och bättre samordning av intern och extern politik för att 

garantera att framväxande hot besvaras på lämpligt sätt. EU uppmanas att öka sitt 

samarbete med grannländer och regionala aktörer för att bekämpa terrorismen. 

Parlamentet erkänner att radikaliseringen också är en geopolitisk fråga som är relaterad till 

grannskapspolitiken. Allt ekonomiskt bistånd bör bedömas utifrån hur medlen eventuellt 

kan komma att stödja terrorismverksamhet, och parlamentet begär att källorna till all 

extern finansiering ska identifieras.  

8. Europaparlamentet uppmanar EU att i högre utsträckning samarbeta med tredjeländer för 

att vidta åtgärder för att förhindra utländska stridandes resor, till exempel genom nya 
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kapacitetsbyggande projekt (t.ex. gränskontroller) med sina partner och bättre riktat EU-

stöd, och även genom att utarbeta handelsplaner på området för terrorismbekämpning. 

Parlamentet betonar att mänskliga rättigheter måste utgöra navet för alla 

terrorismbekämpningsstrategier. Parlamentet önskar att EU stärker sin politiska dialog 

med Arabförbundet, Islamiska samarbetsorganisationen, Afrikanska unionen och andra 

relevanta regionala samarbetsorgan, t.ex. G5 Sahel. Europaparlamentet uppmanar EU att 

noga följa exporten av försvarsmateriel som skulle kunna användas av terrorister. 

9. Europaparlamentet ser mycket positivt på den höga representanten/vice ordföranden 

Federica Mogherinis vilja att stödja projekt som förebygger radikalisering i tredjeländer, i 

Jordanien, Libanon, Irak samt i Maghreb och Sahel, enligt vad som anges i rapporten om 

tillämpningen av åtgärder till följd av Europeiska rådets möte den 12 februari 2015. 

Parlamentet noterar att man nu bör försäkra sig om att dessa projekt erhåller den 

finansiering som behövs så snabbt som möjligt. 

10. Europaparlamentet uppmanar EU att öka sitt samarbete med regionala partner för att 

kontrollera vapenhandeln, vilket framför allt bör inriktas på de länder där terrorismen har 

sitt ursprung, och noga följa exporten av försvarsmateriel som skulle kunna användas av 

terrorister. Parlamentet efterlyser dessutom utrikespolitiska verktyg och mer samarbete 

med tredjeländer för att motverka finansiering av terroristorganisationer. 

11. Europaparlamentet uppmanar EU att föra riktade och förbättrade dialoger om 

säkerhetsfrågor och terrorismbekämpning med Algeriet, Egypten, Irak, Israel, Jordanien, 

Marocko, Libanon, Saudiarabien, Tunisien och Gulfstaternas samarbetsråd. Samarbetet 

med Turkiet bör också förstärkas i enlighet med slutsatserna från rådet (allmänna frågor) i 

december 2014. 

12. Europaparlamentet uppmanar rådet att ständigt se över och utvidga EU:s strategi mot 

terrorism/utländska stridande (antagen den 16 mars 2015) när det gäller Syrien och Irak, 

mot bakgrund av den säkerhetssituation som håller på att utvecklas i EU:s södra 

grannskap, jämsides med förebyggande och andra initiativ såsom kommissionens nätverk 

för kunskapsspridning om radikalisering. Parlamentet uppmanar dessutom 

medlemsstaterna att främja gemensam respekt och förståelse för viktiga aspekter inom 

ramen för kampen mot terrorism, såväl inom EU och dess medlemsstater som i 

tredjeländer. 

13. Europaparlamentet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden och rådet att i 

tydliga termer fördöma det ekonomiska och ideologiska stöd som vissa regeringar och 

inflytelserika personer i Gulfstaterna i mer än ett decennium har gett till extremistiska 

islamiströrelser. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över relationerna med 

tredjeländer för att på ett effektivare sätt bekämpa materiellt och immateriellt stöd till 

terrorism. Parlamentet påminner om att det inom ramen för den pågående översynen av 

den europeiska grannskapspolitiken är nödvändigt att stärka den europeiska 

grannskapspolitikens säkerhetsdimension och kapacitet att bidra till att förbättra 

partnerländers återhämtningsförmåga och kapacitet att ansvara för sin egen säkerhet, med 

respekt för rättsstatsprincipen. 

14. Europaparlamentet noterar att de grundläggande orsakerna till terrorism ofta är kopplade 

till dålig och icke-inkluderande samhällsstyrning. Om man vill uppnå långsiktiga framsteg 

bör alla internationella insatser sträva efter att främja rättsstatsprincipen, demokratiska 
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principer och mänskliga rättigheter i tredjeländer. Parlamentet betonar vikten av att låta 

dessa mål ingå i EU:s samarbetsavtal med tredjeländer. EU uppmanas att inleda ytterligare 

projekt och ny verksamhet för kapacitetsuppbyggnad med berörda länder i Mellanöstern 

och Nordafrika, och i nära samarbete med Europol, Eurojust, Frontex och Cepol ta upp 

frågor som rör brottsbekämpning, straffrätt och reform av säkerhetssektorn. Parlamentet 

anser att det blir allt viktigare att föra en dialog med moderata muslimska krafter som 

motsätter sig extremism och att uppmuntra kulturellt samarbete. 

15. Europaparlamentet stöder ökat internationellt samarbete och informationsutbyte mellan 

nationella underrättelsetjänster för att identifiera EU-medborgare som löper risk att bli 

radikaliserade, rekryteras och resa iväg för att ansluta sig till jihadistiska och andra 

extremistgrupper. Parlamentet betonar att länder i Mellanöstern, Nordafrika och västra 

Balkan måste ges stöd i sitt arbete med att stoppa flödet av utländska stridande. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mobilisera alla sina resurser för sin egen 

räkning och för att stödja medlemsstaterna med att ta itu med faktorerna bakom 

radikalisering och extremism, och med att ta fram förebyggande strategier som inbegriper 

utbildning, social integration, bekämpning av diskriminering och interkulturell och 

interreligiös dialog. Parlamentet rekommenderar närmare samarbete med organisationer 

för kulturell dialog och betonar betydelsen av att arbeta tillsammans med moderata 

muslimska ledare, även sådana som företräder civilsamhället, både inom EU och i 

tredjeländer, för att bekämpa radikaliseringen. Parlamentet uppmanar det internationella 

samfundets religiösa ledare att arrangera ett nytt interreligiöst toppmöte liknande det i 

Assisi år 2011. EU och dess medlemsstater bör förbättra övervakningen av 

unionsmedborgares aktiviteter i de berörda länderna. Den höga representanten/vice 

ordföranden och kommissionen uppmanas att fortsätta att se till att det finns tillräckliga 

medel och att instrument utnyttjas samstämmigt för att hantera terroristhotet och på ett 

verkningsfullt sätt gå över från varningar i ett tidigt skede till insatser i ett tidigt skede. 

17. Europaparlamentet anser att skapandet av motargument med en offentlig diskussion, även 

i tredjeländer, är ett viktigt steg för att bekämpa terroristgruppernas lockelse i 

Mellanöstern och Nordafrika. Parlamentet uppmanar unionen att förstärka sitt stöd till 

initiativ som den rådgivande gruppen för strategisk kommunikation om Syrien (SSCAT) 

och att främja spridning och finansiering av detta slags projekt i tredjeländer. 

18. Europaparlamentet välkomnar utplacering av experter på 

säkerhetsfrågor/terrorismbekämpning inom ett antal EU-delegationer för att förstärka 

delegationernas förmåga att bidra till europeiska terrorismbekämpningsinsatser och mer 

effektivt upprätthålla kontakter med berörda lokala myndigheter, parat med ytterligare 

kapacitetsuppbyggnad på terrorismbekämpningsområdet inom Europeiska utrikestjänsten. 

19. Europaparlamentet uppmuntrar utvecklingen av program som försöker oskadliggöra såväl 

våldsamma som sekteristiska konfrontationer. Parlamentet anser att 

avradikaliseringsprogram kan vara viktiga verktyg för att minska terroristorganisationers 

rekrytering av unionsmedborgare. Parlamentet noterar att vissa medlemsstater utvärderar 

möjligheten att rekrytera f.d. utländska stridande för att hjälpa till i 

avradikaliseringsprogram. Medlemsstaterna uppmanas därför att göra en ny bedömning av 

möjligheten att inleda sådana program. 

20. Europaparlamentet välkomnar rapportens rekommendation till medlemsstaterna om att 
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skilja radikaliserade fångar från varandra inom kriminalvården. Parlamentet uppmanar 

dock till försiktighet med att göra detta generellt, av rädsla för att kända radikaler ska sluta 

sig samman och bilda kontakter som kan vara skadliga när de släpps fria. Kommissionen 

uppmanas att ta fram planer för att underlätta återintegration av människor som löper risk 

att rekryteras och för dem som har kunnat återvända. 

21. Europaparlamentet påpekar att en omfattande förebyggande EU-strategi även till fullo bör 

utnyttja unionens utrikespolitik för att främja respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, 

religionsfrihet och sunt styrelseskick och för att förebygga och lösa konflikter så att man 

minskar utrymmet för extremistisk propaganda. 

22. Europaparlamentet betonar att EU och dess medlemsstater måste bygga in tillräckligt 

starka skydd i samarbetsmekanismerna för terrorismbekämpning i syfte att säkerställa att 

säkerhet, mänskliga rättigheter och brottsbekämpning inte utesluter utan kompletterar 

varandra och baseras på rättstatsprincipen och respekten för medborgarnas grundläggande 

rättigheter i EU och i dess partnerländer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

undersöka olika sätt att låta teoretisk och praktisk utbildning av religiösa ledare ske under 

statlig överinsyn, och mer formellt institutionalisera religiös utbildning för att förebygga 

att extremister etablerar sig. Parlamentet erkänner behovet av internationellt samordnad 

medieövervakning syftande till att begränsa åtkomsten till terroristpropaganda och 

förbättra processen för allmän rapportering av extremistiskt innehåll på internet. 

Parlamentet efterlyser skapande av webbplatser eller hjälplinjer för medborgare i syfte att 

stödja positiva beskrivningar och motargument samt kampanjer för att medvetandegöra 

människor mot radikalisering såväl online som offline. 

23. Europaparlamentet anser att det är viktigt att ha ett holistiskt synsätt när man tar sig an 

och angriper de grundläggande orsakerna till radikaliseringen i Europa. Att utmana de 

ideologiska teorier som ligger bakom extremistgruppernas verksamhet och skapa 

motargument i en offentlig diskussion är ett av de viktigaste stegen för att bekämpa 

terroristgruppernas lockelse. Parlamentet uttrycker oro över att relationer mellan olika 

grupper utsätts för allt större påfrestningar runtom i Europa, och uppmanar till dialog 

mellan olika trosuppfattningar. Parlamentet välkomnar rapportens hänvisningar till frågan 

om utbildning av religiösa ledare för att förebygga att de predikar hat. Medlemsstaterna 

uppmanas att kriminalisera terrorismhandlingar som sker utanför deras jurisdiktion, och 

parlamentet menar att detta är ett av de mest effektiva verktygen för att bekämpa terrorism 

och extremism. Imamer och muslimska ledare uppmanas att vara ledande i insatserna mot 

radikalisering och hatfyllda uttalanden genom att bemöta fundamentalism och 

terroristpropaganda med teologiskt baserade berättelser och argument. Parlamentet 

uppmanar EU att stödja forsknings- och informationsprojekt om hur man kan motverka 

fundamentalism och avradikalisera människor genom att utöka dialogen med muslimska 

grupper i syfte att få våra insatser att samverka. 

24. Europaparlamentet noterar att det finns ett behov av att arbeta närmare med länder utanför 

EU för att mer effektivt identifiera unionsmedborgare som lämnar sitt land för att strida 

för terroristorganisationer och därefter återvänder. Parlamentet stöder på liknande sätt 

rapportens uppmaning till Europeiska utrikestjänsten att utöka utbildningen i arabiska för 

sina tjänstemän för att stödja dessa syften. 

25. Europaparlamentet understryker att EU och länderna på västra Balkan, Turkiet, 
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Gulfstaterna och andra arabstater bör samarbeta för att bekämpa radikalisering och 

rekrytering, spåra finansiering av terrorism och utveckla nya berättande texter och 

argument mot islamistisk fundamentalism. Parlamentet betonar att samarbete mot 

terrorism och informationsdelning bör vara nyckelfaktorer i EU:s relationer med dessa 

länder. Parlamentet betonar att det också är viktigt att stärka sådant samarbete med 

regionala organisationer såsom Arabförbundet, Afrikanska unionen och Gulfstaternas 

samarbetsråd. 

26. Europaparlamentet skulle starkt avvisa alla försök att avlägsna aspekter av rapporten som 

betonar kamp mot självproklamerad terrorism och extremism. Parlamentet anser att det 

inte är till någon hjälp, utan kontraproduktivt, att bryta kopplingen mellan att bekämpa 

radikalisering och att bekämpa dess uttryck. Parlamentet uppmanar rådet att upprätta en 

svart lista över europeiska jihadister och misstänkta jihadistiska terrorister. 
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