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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport
(2019/2136(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken,

– med beaktande av artiklarna 21 och 36 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av FN-stadgan,

– med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om politisk ansvarighet1,

– med beaktande av den globala strategin från 2016 för Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 7 juni 2017 En strategi 
för resiliens i EU:s yttre åtgärder (JOIN(2017)0021),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2019), och av 
följande skäl:

A. Parlamentet har en skyldighet och ett ansvar för att utöva sin demokratiska 
tillsynsfunktion över den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och bör ha de medel som krävs 
för att fylla denna funktion.

B. EU:s yttre åtgärder har en direkt inverkan på medborgarnas välbefinnande och har till 
syfte att säkerställa säkerhet och stabilitet och samtidigt slå vakt om de europeiska 
värdena frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga 
rättigheterna.

C. Behovet av ett starkare och enat Europa när det gäller yttre förbindelser är mer 
angeläget än någonsin tidigare.

D. Multilateralismens grundvalar utmanas när universella regler och värden antingen blir 
ifrågasatta eller utnyttjade.

E. Världen står inför en global maktförskjutning när geopolitisk konkurrens tenderar att 
dominera utrikespolitiken, vilket ställer krav på snabba och lämpliga motåtgärder.

1 EUT C 210, 3.8.2010, s. 1.
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F. Nya politiska krafter kämpar för att nå sina egna globala och regionala mål, vilket har 
oförutsägbara konsekvenser för den globala säkerheten.

G. EU:s säkerhetsmiljö är sårbar för yttre påtryckningar som hindrar EU från att utöva sin 
suveränitet.

Multilateralismen står på spel – ett brådskande behov av ett starkare och enat Europa 

1. Europaparlamentet erinrar om att i en tid när konkurrerande stormakter i allt högre grad 
utmanar den regelbaserade världsordningen måste vi, som européer, försvara 
multilateralismen, folkrätten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

2. Europaparlamentet understryker att multilateralismen utgör själva kärnan i EU:s insatser 
för att förhindra och lösa konflikter.

3. Europaparlamentet vill se ett starkare, enat, effektivt och mer strategiskt EU, särskilt med 
tanke på att en ny europeisk institutionell cykel just har inletts och att EU:s utrikes- och 
säkerhetspolitik kan komma att ändras.

4. Europaparlamentet upprepar det trängande behovet av att stärka EU:s motståndskraft och 
oberoende genom att underbygga en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som främjar 
fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Europa och i hela 
världen.

5. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen måste inta en ledande roll i världen och 
frigöra sin politiska potential för att tänka och agera som en geopolitisk stormakt 
samtidigt som unionen försvarar och främjar sina gemensamma värden och intressen i 
världen. Parlamentet bekräftar ånyo behovet av att säkra EU:s strategiska oberoende. 
Kommissionsordförandens beslut att omvandla EU:s verkställande makt till en 
”geopolitisk kommission” stöds helhjärtat av parlamentet.

6. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen måste kunna reagera snabbare och bättre 
på kriser och att den bör lägga större tonvikt vid att förebygga konflikter i ett tidigt skede.

7. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen måste ändra sin strategi och föregripa i 
stället för att reagera på händelser samt samarbeta med likasinnade partner för att försvara 
den regelbaserade världsordningen som grundar sig på folkrätten. Parlamentet påminner 
om att EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik bygger på partnerskap och 
multilateralism, som hjälper till att sammanföra berörda regionala och globala stormakter. 
Parlamentet understryker det trängande behovet av att utforska nya former av allianser 
och hitta innovativa samarbetsmekanismer.

8. Europaparlamentet vill verka för en europeisk utrikespolitik som enar EU:s institutioner 
och alla utrikesministerierna bakom en gemensam och stark utrikespolitik på EU-nivå. 
Parlamentet betonar behovet av att skapa tillfälliga koalitioner för att stärka EU:s 
sammanhållning och demokratiska legitimitet.

9. Europaparlamentet framhåller att Europeiska unionen måste använda sina befintliga 
instrument mer effektivt och agera på ett mer enhetligt och konsekvent sätt för att 
förbättra sina beslutsprocesser.
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En förstärkning av Europaparlamentet som en pelare för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken

10. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionen endast kan förverkliga sin fulla 
potential om den talar med en röst och om beslutsfattandet flyttas steg för steg från 
nationell till överstatlig nivå, så att man fullt ut kan utnyttja de möjligheter som erbjuds 
av EU-institutionerna och deras förfaranden. Parlamentet betonar att Europeiska 
unionen bör använda alla tillgängliga medel för att uppnå detta mål, inbegripet de som 
den parlamentariska diplomatin erbjuder.

11. Europaparlamentet erinrar i detta avseende om att parlamentet under årens lopp har 
utvecklat en rad instrument och nätverk på området för yttre åtgärder, som både skiljer 
sig från och kompletterar dem som Europeiska unionens verkställande organ använder 
sig av. Parlamentet efterlyser därför en mer integrerad strategi för EU:s utrikes- och 
säkerhetspolitik, som skulle kunna inbegripa en parlamentarisk dimension, och 
interinstitutionellt samarbete vid utarbetandet av strategier gentemot tredjeländer och 
regioner utanför EU.

12. Europaparlamentet efterlyser ett effektivare och mer omfattande informationsutbyte från 
kommissionens och Europeiska utrikestjänstens sida för att göra det möjligt för 
parlamentet att utöva sin granskande roll på ett ändamålsenligt sätt och i rätt tid, även 
inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

13. Europaparlamentet vill stärka den parlamentariska kontrollen av EU:s yttre åtgärder – 
bland annat genom att fortsätta hålla regelbundna samråd med vice ordföranden/den 
höga representanten, utrikestjänsten och kommissionen – och slutföra förhandlingarna 
om parlamentets tillgång till känslig information från rådet inom den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

14. Europaparlamentet noterar att om/när brexit är ett faktum bör parlamentets utskott för 
utrikesfrågor, som ansvarigt utskott med ansvar för förbindelser med tredjeländer, ges 
all nödvändig information från EU:s verkställande organ, så att det på parlamentets 
vägnar kan granska förhandlingsprocessen i enlighet med artikel 218 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i god tid lämna synpunkter på 
det eller de framtida avtalen med Förenade kungariket, för vilket eller vilka 
parlamentets godkännande kommer att krävas. Parlamentet betonar vikten av ett 
framtida samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket inom ramen 
för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken och erkänner behovet av att hitta kreativa lösningar.

15. Europaparlamentet begär att en samrådsmekanism inrättas med utskottet för 
utrikesfrågor och berörda organ innan en strategi eller ett meddelande från 
kommissionen och utrikestjänsten som rör den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken antas.

16. Europaparlamentet efterlyser större samstämmighet, konsekvens och komplementaritet 
mellan EU:s externa finansieringsinstrument och den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken för att göra det möjligt för Europeiska unionen att ta itu med de 
växande säkerhets- och utrikespolitiska utmaningarna. Parlamentet anser att de externa 
instrumentens förenklade struktur som föreslagits inom ramen för instrumentet för 
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grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ställer krav på 
lämpliga kontroller och motvikter, tillräcklig insyn och strategiska politiska bidrag samt 
kontroll av genomförandet från parlamentets sida. Parlamentet betonar behovet av 
effektiv och tillräcklig finansiering inom ramen för instrumentet för stöd inför 
anslutningen för 2021–2027 (IPA III). Instrumentet som bidrar till stabilitet och fred har 
en viktig roll, särskilt när det gäller att främja fred och stabilitet runt om i världen. 
Parlamentet förväntar sig att instrumenten för perioden efter 2020 antas i god tid, så att 
onödiga luckor i finansieringen kan undvikas.

17. Europaparlamentet uppmanar EU att ytterligare prioritera konfliktförebyggande och 
medling. Parlamentet understryker att denna strategi ger stort europeiskt mervärde på 
det politiska, sociala och ekonomiska planet och för säkerheten. Parlamentet påminner 
om att åtgärder för förebyggande av och medling i konflikter hjälper till att stärka EU:s 
närvaro och trovärdighet på den internationella arenan. Parlamentet framhåller sitt 
värdefulla bidrag inom medling och dialog, särskilt i länderna på västra Balkan och 
inom det östliga partnerskapet, och efterlyser en vidareutveckling av det 
interinstitutionella medlingssamarbetet.

En förstärkning av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken för att motverka 
globala hot

18. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av EU:s förmåga att agera självständigt på 
säkerhets- och försvarsområdet. Parlamentet betonar att ett effektivt samarbete med 
partnerorganisationer som FN eller Nato är viktigare än någonsin.

19. Europaparlamentet anser att omröstning med kvalificerad majoritet skulle kunna göra 
EU:s utrikes- och säkerhetspolitik mer effektiv och påskynda beslutsprocessen. 
Parlamentet uppmanar rådet att regelbundet använda omröstning med kvalificerad 
majoritet i de fall som avses i artikel 31.2 i EU-fördraget och uppmanar 
Europeiska rådet att anamma detta initiativ genom att tillämpa övergångsklausulen i 
artikel 31.3 i EU-fördraget. Rådet uppmuntras att överväga att utvidga omröstning med 
kvalificerad majoritet så att den även omfattar andra delar av den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken.

20. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att undersöka möjligheten att inrätta ett 
europeiskt säkerhetsråd som skulle kunna förbättra beslutsprocessen och medverka till 
ett effektivare mellanstatligt samarbete på detta område.

21. Europaparlamentet välkomnar beslutet av kommissionens ordförande att inom en 
femårsperiod skapa en verklig europeisk försvarsunion.

22. Europaparlamentet påminner om att artikel 20.2 i EU-fördraget, som innehåller 
bestämmelser om fördjupat samarbete, erbjuder ytterligare möjligheter för 
medlemsstater att gå vidare med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 
att den därför också bör utnyttjas.

23. Europaparlamentet påminner om att klimatförändringarna påverkar alla aspekter av 
människors liv, bland annat ökar de risken för konflikter och våld. Parlamentet betonar 
att klimatsäkerhetsfrågor bör införlivas i hela den utrikespolitiska portföljen. 
Parlamentet understryker att EU bör utveckla en kapacitet för att övervaka riskerna med 
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klimatförändringarna, något som bör inbegripa politik som rör konfliktkänslighet och 
förebyggande av kriser. Parlamentet understryker behovet av att utveckla en omfattande 
strategi när det gäller klimatförändringar och säkerhet.

24. Europaparlamentet efterlyser ett starkare stöd till EU:s strategi för sjöfartsskydd 
eftersom fri sjöfart utgör en allt större utmaning. Parlamentet insisterar på att fri sjöfart 
alltid måste respekteras.

25. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, kommissionen 
och medlemsstaterna att fortsätta intensifiera sina ansträngningar för att öka sin förmåga 
att bemöta hybridhot genom att stärka EU:s it-försvar och motståndskraft mot 
hybridhot. Parlamentet begär i detta avseende att omfattande gemensamma resurser och 
metoder tas fram för att analysera risker och sårbarhet.

26. Europaparlamentet verkar för att främja Europeiska unionens strategiska 
kommunikationsförmåga. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ytterligare stöd till 
Europeiska utrikestjänstens avdelning för strategisk kommunikation.

27. Europaparlamentet betonar behovet av att dra nytta av EU:s konkurrensfördelar så att 
man snabbt kan få en strategisk ställning i den internationella kapplöpningen om ny 
teknik, inbegripet artificiell intelligens, i syfte att förhindra att EU blir beroende av 
teknikjättar.

28. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som civila och militära uppdrag inom 
ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken har för att upprätthålla 
fred, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten.

°

° °

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden 
för Europeiska rådet, rådet, kommissionen, vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt 
till medlemsstaterna.


