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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsrapport
(2019/2136(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- 
og sikkerhedspolitik,

– der henviser til artikel 21 og 36 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til De Forenede Nationers pagt,

– der henviser til erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om 
politisk ansvarlighed1,

– der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik fra 2016,

– der henviser til den fælles meddelelse af 7. juni 2017 fra Kommissionen og Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om en strategisk 
tilgang til resiliens i forbindelse med EU's indsats udadtil (JOIN(2017)0021),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at Parlamentet har pligt til og ansvar for at udøve sin demokratiske 
kontrol med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- 
og forsvarspolitik (FSFP) og bør have midlerne til at udfylde denne rolle;

B. der henviser til, at EU's optræden udadtil har direkte indflydelse på dets borgeres 
velfærd og har til formål at sikre sikkerhed og stabilitet og samtidig værne om de 
europæiske værdier frihed, demokrati, lighed, retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne;

C. der henviser til, at behovet for et stærkere og forenet Europa for så vidt angår eksterne 
forbindelser er mere presserende end tidligere;

D. der henviser til, at fundamentet for multilateralisme anfægtes, når universelle regler og 
værdier enten drages i tvivl eller udnyttes;

E. der henviser til, at verden står over for et globalt magtskifte, hvor geopolitisk 
konkurrence er en førende tendens inden for udenrigspolitikken, som kræver hurtige og 
passende reaktionsmekanismer;

F. der henviser til, at nye politiske kræfter fremmer deres egne globale og regionale 

1 EUT C 210 af 3.8.2010, s. 1.
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ambitioner med uforudsigelige konsekvenser for den globale sikkerhed;

G. der henviser til, at EU's sikkerhedsmiljø er sårbart over for ydre pres, som forhindrer 
EU i at udøve dets suverænitet;

Multilateralisme på spil: presserende behov for et stærkere og forenet Europa 

1. minder om, at vi som europæere, på et tidspunkt hvor konkurrerende magter i stigende 
grad udfordrer den regelbaserede verdensorden, skal forsvare multilateralismen, 
folkeretten, demokratiet og menneskerettighederne;

2. understreger, at multilateralisme er et centralt element i EU's bestræbelser på at 
forebygge og løse konflikter;

3. opfordrer til en stærkere, forenet, effektiv og mere strategisk Europæisk Union, navnlig 
i betragtning af at en ny europæisk politisk cyklus netop er begyndt, og at EU's 
udenrigs- og sikkerhedspolitik er underkastet forandring;

4. gentager, at der er et presserende behov for at styrke EU's modstandsdygtighed og 
uafhængighed ved at forstærke en FUSP, som fremmer fred, sikkerhed, 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i Europa og i hele verden;

5. mener, at Den Europæiske Union er nødt til at påtage sig en ledende rolle på 
verdensplan og frigøre sit politiske potentiale til at tænke og handle som en geopolitisk 
magt og samtidig forsvare og fremme sine fælles værdier og interesser i verden; 
bekræfter på ny, at det er nødvendigt at sikre "EU's strategiske autonomi"; støtter fuldt 
ud kommissionsformandens beslutning om at omdanne EU's udøvende myndighed til en 
"geopolitisk Kommission";

6. mener, at Den Europæiske Union er nødt til at kunne reagere på kriser hurtigere og 
mere effektivt og bør lægge større vægt på konfliktforebyggelse på et tidligt stadie;

7. understreger, at Den Europæiske Union er nødt til at skifte fra en reaktiv til en proaktiv 
tilgang og gå sammen med ligesindede partnere om at forsvare den regelbaserede 
verdensorden, der bygger på folkeretten; minder om, at EU's FUSP er baseret på 
partnerskab og multilateralisme, som bidrager til at forene de relevante regionale og 
globale magter; fremhæver det presserende behov for at udforske nye typer af alliancer 
og finde frem til innovative samarbejdsmekanismer;

8. gør sig til fortaler for en EU-udenrigspolitik, der forener EU-institutionerne og alle 
udenrigsministerier bag en fælles og stærk udenrigspolitik på EU-plan; fremhæver 
behovet for at opbygge ad hoc-koalitioner med henblik på at styrke EU's 
sammenhængskraft og demokratiske legitimitet;

9. understreger, at Den Europæiske Union skal anvende sine eksisterende instrumenter 
mere effektivt og handle mere forenet og konsistent for at forbedre sine 
beslutningsprocesser;

Styrkelse af Europa-Parlamentet som en søjle i FUSP

10. understreger, at Den Europæiske Union kun kan udfolde sit fulde potentiale, når den 
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taler med én stemme, og når beslutningstagningen lidt efter lidt flyttes fra det nationale 
til det supranationale niveau, så der drages fuld fordel af de muligheder, som EU-
institutionerne og deres procedurer tilbyder; understreger, at Den Europæiske Union bør 
anvende alle til rådighed værende midler for at nå dette mål, herunder dem, der ligger i 
parlamentarisk diplomati;

11. gentager i denne forbindelse, at Parlamentet i årenes løb har udviklet en række 
instrumenter og netværk i forbindelse med EU's optræden udadtil, som både adskiller 
sig fra og supplerer dem, som EU's  udøvende myndighed råder over; opfordrer derfor 
til en mere integreret tilgang til EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som omfatter en 
parlamentarisk dimension, samt til interinstitutionelt samarbejde, når der udarbejdes 
strategier for lande og regioner uden for EU;

12. opfordrer til en mere effektiv og omfattende informationsdeling fra Kommissionens og 
EU-Udenrigstjenestens side for at sætte Parlamentet i stand til at udøve sin 
kontrolfunktion på effektiv og rettidig vis, herunder på FUSP-området;

13. opfordrer til en styrkelse af den parlamentariske kontrol med EU's eksterne 
foranstaltninger, bl.a. ved fortsat at have regelmæssige høringer med NF/HR, EU-
Udenrigstjenesten og Kommissionen, og til, at forhandlingerne om Parlamentets adgang 
til Rådets følsomme oplysninger inden for FUSP og FSFP bringes til afslutning;

14. bemærker, at Parlamentets Udenrigsudvalg som korresponderende udvalg for 
forbindelserne med tredjelande, hvis/når Brexit finder sted, bør gives alle nødvendige 
oplysninger af EU's udøvende myndighed for på Parlamentets vegne at kunne 
kontrollere forhandlingsprocessen i overensstemmelse med artikel 218 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og for at kunne give rettidigt input til 
den/de fremtidige aftale(r) med Det Forenede Kongerige, som vil kræve Parlamentets 
godkendelse; fremhæver betydningen af et fremtidigt samarbejde mellem Den 
Europæiske Union og Det Forenede Kongerige inden for FUSP og FSFP og erkender, at 
det er nødvendigt at finde kreative løsninger;

15. anmoder om, at der forud for vedtagelsen af en FUSP-relateret strategi eller meddelelse 
fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten etableres en høringsordning med 
Udenrigsudvalget og relevante organer;

16. opfordrer til større kohærens, konsistens og komplementaritet mellem EU's eksterne 
finansieringsinstrumenter og FUSP, så Den Europæiske Union bliver i stand til at tackle 
de voksende sikkerhedsmæssige og udenrigspolitiske udfordringer; mener, at den 
forenklede struktur for eksterne instrumenter, der er foreslået under instrumentet for 
naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde, kræver passende 
kontrolmekanismer, en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed samt strategisk politisk 
input og kontrol med gennemførelsen fra Parlamentets side; understreger, at der er 
behov for effektiv og tilstrækkelig finansiering under instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand for 2021-2027 (IPA III); fremhæver den rolle, som instrumentet, 
der bidrager til stabilitet og fred, spiller, navnlig med hensyn til at støtte fred og 
stabilitet rundt omkring i verden; forventer en rettidig vedtagelse af instrumenterne for 
perioden efter 2020 for at undgå unødvendige finansieringshuller;

17. tilskynder EU til i højere grad at prioritere konfliktforebyggelse og mægling; 
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understreger, at denne tilgang giver en høj grad af EU-merværdi i politisk, social, 
økonomisk og sikkerhedsmæssig henseende; minder om, at konfliktforebyggelses- og 
mæglingsaktiviteter bidrager til at gøre EU's tilstedeværelse og troværdighed gældende 
på den internationale scene; fremhæver Parlamentets værdifulde bidrag inden for 
mægling og dialog, navnlig på Vestbalkan og i landene i Det Østlige Partnerskab, og 
opfordrer til, at det interinstitutionelle samarbejde om mægling udvikles yderligere;

Styrkelse af FUSP med henblik på at imødegå globale trusler

18. opfordrer til, at EU's evne til at handle uafhængigt på sikkerheds- og forsvarsområdet 
styrkes; understreger, at et effektivt samarbejde med partnerorganisationer såsom FN 
eller NATO er vigtigere end nogensinde;

19. mener, at afstemning med kvalificeret flertal vil kunne gøre EU's udenrigs- og 
sikkerhedspolitik mere effektiv og vil fremskynde beslutningsprocessen; opfordrer 
Rådet til regelmæssigt at anvende kvalificeret flertal i de tilfælde, der er omhandlet i 
artikel 31, stk. 2, i TEU, og opfordrer Det Europæiske Råd til at tage dette initiativ op 
ved at gøre brug af "passerellebestemmelsen" i artikel 31, stk. 3, i TEU; opfordrer Rådet 
til at overveje at udbrede afstemning med kvalificeret flertal til andre områder inden for 
FUSP;

20. gentager sin opfordring til at undersøge mulighederne for at oprette et europæisk 
sikkerhedsråd, hvilket ville forbedre beslutningsprocessen og føre til et mere effektivt 
mellemstatsligt samarbejde på dette område;

21. glæder sig over kommissionsformandens beslutning om inden for fem år at opbygge en 
reel europæisk forsvarsunion;

22. minder om, at artikel 20, stk. 2, i TEU, som fastlægger bestemmelserne om forstærket 
samarbejde, giver medlemsstaterne yderligere muligheder for at gå videre med FUSP og 
derfor bør anvendes;

23. minder om, at klimaforandringer påvirker alle aspekter af menneskers liv, bl.a. ved at 
øge sandsynligheden for konflikter og vold; understreger, at klimasikkerhedshensyn bør 
integreres overalt i den udenrigspolitiske portefølje; understreger, at EU bør udvikle 
kapacitet til overvågning af risici i forbindelse med klimaforandringer, hvilket bør 
omfatte politikker for konfliktsensitivitet og kriseforebyggelse; understreger, at det er 
nødvendigt at udvikle en samlet tilgang til klimaforandringer og sikkerhed;

24. opfordrer til øget støtte til EU-strategien for maritim sikkerhed, da retten til fri sejlads i 
stigende grad udgør en udfordring; insisterer på, at retten til fri sejlads til enhver tid skal 
respekteres;

25. opfordrer NF/HR, Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte og intensivere 
deres bestræbelser på at øge deres evne til at imødegå hybride trusler ved at styrke EU's 
cyberforsvar og modstandsdygtighed over for hybride trusler; opfordrer i denne 
forbindelse til, at der udvikles omfattende fælles kapaciteter og metoder til at analysere 
risici og sårbarhed;

26. gør sig til fortaler for en styrkelse af Den Europæiske Unions kapacitet til strategisk 



PR\1190941DA.docx 7/7 PE641.442v02-00

DA

kommunikation; opfordrer i denne forbindelse til yderligere støtte til EU-
Udenrigstjenestens afdeling for strategisk kommunikation;

27. understreger, at det er nødvendigt at drage nytte af EU's konkurrencemæssige fordel, 
således at EU hurtigt kan skabe sig en strategisk position i det internationale kapløb om 
nye teknologier, såsom kunstig intelligens, for at forhindre, at EU bliver afhængig af 
digitale giganter;

28. anerkender den vigtige rolle, som civile og militære missioner, der udgør en del af 
FSFP, spiller med hensyn til at opretholde fred, forebygge konflikter og styrke den 
internationale sikkerhed;

°

° °

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 
Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til medlemsstaterne.


