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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsrapport
(2019/2135(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten),

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. december 2013, 26. juni 2015, 
15. december 2016, 22. juni 2017, 28. juni 2018, 14. december 2018 og 20. juni 2019,

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. november 2013, 18. november 2014, 18. maj 
2015, 27. juni 2016, 14. november 2016, 18. maj 2017, 17. juli 2017, 25. juni 2018 og 
17. juni 2019 om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik,

– der henviser til det dokument med titlen "Fælles vision, fælles handling: Et stærkere 
Europa – En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik", som blev forelagt af Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen (HR/NF) 
den 28. juni 2016,

– der henviser til de fælles erklæringer af 8. juli 2016 og 10. juli 2018 fra formændene for 
Det Europæiske Råd og Kommissionen og NATO's generalsekretær,

– der henviser til det fælles sæt af 42 forslag, som blev godkendt af Rådet for Den 
Europæiske Union og Det Nordatlantiske Råd den 6. december 2016, og 
statusrapporterne af 14. juni og 5. december 2017 om gennemførelsen af dem samt til 
det nye sæt af 32 forslag, som blev godkendt af begge råd den 5. december 2017,

– der henviser til oplægget om fremtiden for Europas forsvar af 7. juni 2017,

– der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om EU's militære strukturer: status 
og fremtidsperspektiver1,

– der henviser til sin beslutning af 12. september 2017 om en rumstrategi for Europa2,

– der henviser til sin beslutning af 22. november 2016 om en europæisk forsvarsunion3,

– der henviser til sin beslutning af 16. marts 2017 om forfatningsmæssige, retlige og 
institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i 
Lissabontraktaten4,

1 EUT C 93 af 9.3.2016, s. 144.
2 EUT C 337 af 20.9.2018, s. 11.
3 EUT C 224 af 27.6.2018, s. 18.
4 EUT C 263 af 25.7.2018, s. 125.
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– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2017 om mandatet med henblik på trepartsmødet 
om 2018-budgetforslaget5,

– der henviser til sin beslutning af 11. december 2018 om militær mobilitet6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1092 af 18. juli 
2018 om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med 
henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens 
forsvarsindustri7,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske 
Forsvarsfond8,

– der henviser til sine beslutninger af 23. november 2016 om gennemførelsen af den 
fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-
Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)9, af 13. december 2017 om 
årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik10 og af 12. 
december 2018 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik11,

– der henviser til dokumentet med titlen "Gennemførelsesplan for sikkerhed og forsvar", 
som blev præsenteret af HR/NF den 14. november 2016,

– der henviser til sin beslutning af 13. juni 2018 om forbindelserne mellem EU og 
NATO12,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2016 om en europæisk 
handlingsplan for forsvarsområdet (COM(2016)0950),

– der henviser til den nye pakke, som Kommissionen fremlagde den 7. juni 2017 i sin 
pressemeddelelse med titlen "Et Europa, der forsvarer: Kommissionen indleder debatten 
om at bevæge sig mod en sikkerheds- og forsvarsunion",

– der henviser til sine beslutninger af 14. december 2016 om gennemførelsen af den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik13, af 13. december 2017 om årsrapport om 
gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik14 og af 12. december 2018 
om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik15,

5 EUT C 334 af 19.9.2018, s. 253.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0498.
7 EUT L 200 af 7.8.2018, s. 30-43.
8 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0430.
9 EUT C 224 af 27.6.2018, s. 50.
10 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 36.
11 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0514.
12 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0257.
13 EUT C 238 af 6.7.2018, s. 89.
14 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 47.
15 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0513.
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– der henviser til EU's handlingsplan for militær mobilitet, som blev offentliggjort den 28. 
marts 2018,

– der henviser til Rådets konklusioner om styrkelse af det strategiske partnerskab mellem 
FN og EU om fredsstøttende operationer og krisestyring: prioriteterne for 2019-2021, 
der blev vedtaget den 18. september 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

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

Vedvarende usikkerhed og uforudsigelighed i sikkerhedsmiljøet

1. noterer sig den vedvarende forværring af EU's strategiske miljø, som står over for en 
lang række udfordringer, der direkte eller indirekte påvirker medlemsstaternes og deres 
borgeres sikkerhed: væbnede konflikter ved det europæiske kontinents østlige og 
sydlige grænser, jihadistisk terrorisme, cyberangreb, ukontrolleret migration, de 
stigende trusler mod naturressourcerne, klimaforandringer osv.;

2. mener, at ustabilitet og uforudsigelighed ved EU's grænser og i dets umiddelbare 
naboskabsområder (Nordafrika, Mellemøsten, Ukraine, Kaukasus, Balkan osv.) udgør 
en direkte trussel mod sikkerheden på kontinentet; fremhæver den uløselige forbindelse 
mellem intern og ekstern sikkerhed;

3. noterer sig, at globale aktører (USA, Kina og Rusland), men også et stigende antal 
regionale aktører (Tyrkiet, Iran, Saudi-Arabien osv.), forsøger at vise deres magt ved at 
kombinere unilaterale diplomatiske positioneringer og en stigende militær kapacitet;

4. beklager, at disse aktører i denne forbindelse bevidst omgår eller endda forsøger at 
ødelægge de multilaterale mekanismer, der er afgørende for fredsbevarelse;

5. bemærker, at Unionen politisk, diplomatisk og militært har været langsom til at reagere 
på og tilpasse sig til nye kriser og dette nye internationale miljø; mener, at der inden for 
det specifikke forsvarsområde er utilstrækkelige investeringer, kapacitetsmæssige 
forskelle og manglende interoperabilitet, men også og frem for alt en politisk modvilje 
mod at gennemføre de solide bestemmelser, der er fastsat i EU-traktaterne og de talrige 
samarbejdsaftaler mellem medlemsstaterne, hvilket har svækket EU's evne til at spille 
en afgørende rolle i forbindelse med eksterne kriser; anerkender endvidere, at intet land 
er i stand til at klare sikkerhedsudfordringerne på det europæiske kontinent og dets 
umiddelbare naboskab alene;

6. glæder sig i denne negative og flygtige sammenhæng over den forsinkede, men reelle 
erkendelse af fælles sikkerhedsinteresser og de europæiske landes og EU-
institutionernes voksende politiske vilje til at handle i fællesskab for deres sikkerhed 
ved at råde over flere muligheder for at handle på uafhængig vis;

7. er overbevist om, at reaktionen på EU's sikkerhedsmæssige udfordringer primært er 
baseret på en styrkelse af dets strategiske uafhængighed;
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Behovet for at styrke den europæiske strategiske uafhængighed

8. bemærker, at ambitionen om europæisk strategisk uafhængighed for første gang blev 
anerkendt i juni 2016 af de 28 stats- og regeringschefer i "EU's globale strategi for 
udenrigs- og sikkerhedspolitikken", som blev forelagt af Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for 
Kommissionen (HR/NF) den 28. juni 2016;

9. mener, at princippet om europæisk strategisk uafhængighed er baseret på Unionens 
evne til at styrke sin frihed til at vurdere, træffe beslutninger og handle, hvor 
omstændighederne kræver det, for at forsvare sine interesser og værdier;

10. er derfor af den opfattelse, at europæisk strategisk uafhængighed i første række er 
baseret på EU's evne til at vurdere en krisesituation og træffe en beslutning på 
uafhængig vis, hvilket nødvendigvis indebærer en uafhængig beslutningsproces, 
evalueringsmidler og en analyse- og handlefrihed; mener ligeledes, at europæisk 
strategisk uafhængighed er baseret på EU's evne til at handle alene, når dets interesser 
står på spil (operationsområder, som de europæiske partnere ikke betragter som en 
prioritet), eller inden for rammerne af det eksisterende samarbejde; mener endelig, at 
europæisk strategisk uafhængighed er en del af en multilateral ramme, der respekterer 
forpligtelserne i FN og supplerer de alliancer og partnerskaber (NATO), som de fleste 
medlemsstater tilslutter sig; understreger kraftigt, at strategisk uafhængighed ikke 
forudsætter, at Unionen konsekvent handler alene overalt og på alle tidspunkter;

11. er af den opfattelse, at bekræftelsen af europæisk strategisk uafhængighed afhænger af, 
at der etableres et europæisk forsvarssamarbejde inden for det teknologiske, 
kapacitetsmæssige, industrielle og operationelle område; mener, at det kun er konkret 
og fleksibelt samarbejde baseret på pragmatiske initiativer, der vil åbne mulighed for 
gradvist at overvinde vanskelighederne, lægge grunden til en reel fælles strategisk 
kultur og udforme fælles løsninger, som er skræddersyet til de vigtigste spørgsmål om 
sikkerhed og forsvar på kontinentet;

12. understreger, at der reelt kun kan opnås strategisk uafhængighed, hvis medlemsstaterne 
udviser solidaritet, hvilket især afspejles i behovet for at prioritere erhvervelse af 
europæisk kapacitet, når udstyret rent faktisk er tilgængeligt og konkurrencedygtigt;

13. mener, at princippet om europæisk strategisk uafhængighed er en legitim og nødvendig 
ambition, som fortsat skal være et prioriteret mål for den europæiske forsvarspolitik; 
understreger, at den konkrete og operationelle gennemførelse heraf er et fælles ansvar 
for europæerne;

Reelle fremskridt, der skal konsolideres, for at styrke europæisk strategisk uafhængighed

14. fastholder, at europæisk strategisk uafhængighed skal omfatte områderne for industri, 
kapacitet (fælles programmer, investeringer i forsvarsteknologi) og operationer 
(finansiering af operationer, kapacitetsopbygning for partnere, kapacitet til at planlægge 
og gennemføre missioner);
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FSFP-missioner og -operationer

15. er af den opfattelse, at Europas forsvar i høj grad er baseret på EU's evne til på 
troværdig vis at gribe militært ind på eksterne operationsområder;

16. bemærker, at EU for øjeblikket er til stede på tre kontinenter, hvortil der er udsendt 16 
civile eller militære missioner (ti civile og seks militære, herunder tre missioner med 
udøvende beføjelser og tre missioner uden udøvende beføjelser); anerkender disse 
missioners bidrag til international fred, sikkerhed og stabilitet; understreger, at 
gennemførelsen af disse missioner skal ledsages af en ændring af de instrumenter, der er 
nedfældet i Lissabontraktaten og indført i de seneste år for at gøre dem mere effektive;

17. tilskynder medlemsstaterne og EU-strukturerne til at fastholde et prioriteret og højt 
engagement i Afrika; glæder sig derfor over Rådets afgørelse fra juli 2018 om at 
forlænge mandatet for den militære uddannelsesmission EUTM RCA med to år og 
Rådets ønske om at iværksætte en civil mission som et supplement til den militære 
komponent; bemærker, at denne seneste udvikling er et positivt tegn på 
medlemsstaternes fornyede engagement;

18. understreger EU's globale engagement i Sahel og på Afrikas Horn gennem seks civile 
missioner (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) og militære missioner 
(EUTM Mali, EUTM Somalia, Atalanta); glæder sig over og tilskynder til den indsats, 
der er gjort for at regionalisere de civile missioners funktion i Sahel i lyset af de 
sikkerhedsmæssige udfordringer, der rækker ud over de lande, hvortil der er udsendt 
europæiske missioner;

19. er bekymret over den forværrede situation i Burkina Faso; sætter spørgsmålstegn ved 
relevansen af at udsende en civil og/eller militær mission med henblik på at styrke 
forvaltningen af sikkerhedssektoren, respekten for menneskerettighederne og 
genoprettelsen af borgernes tillid til deres sikkerhedsstyrker;

20. opfordrer til en hurtig gennemførelse af den aftale om civile missioner, der blev 
vedtaget i november 2018 af Rådet og medlemsstaterne, og som skal styrke den civile 
FSFP-kapacitet med henblik på at gøre missionerne mere fleksible og operationelle og 
sikre, at EU's tiltag på stedet er effektive og troværdige;

21. bemærker imidlertid, at effektiviteten af FSFP-missioner og -operationer generelt står 
over for medlemsstaternes og EU-institutionernes stigende modvilje til at gøre disse 
missioner og operationer mere robuste, både med hensyn til menneskelige ressourcer og 
mandat; konstaterer således, at de militære FSFP-operationer i stigende grad er rettet 
mod uddannelsen af væbnede styrker (EUTM) uden en udøvende dimension;

22. bemærker med bekymring, at effektiviteten af de seneste civile og militære FSFP-
operationer er blevet hæmmet af vedvarende strukturelle svagheder;

23. beklager den langvarige beslutnings- og gennemførelsesproces; minder om, at meget få 
militære operationer i den senere tid har fået udøvende beføjelser på grund af forskellen 
i beslutningstagningshastigheden i forbindelse med angrebsbeslutninger og opfordrer i 
denne forbindelse til, at FSFP's strukturer og procedurer tilpasses med henblik på at 
udsende missioner på en hurtigere, mere fleksibel og mere sammenhængende måde; 
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noterer sig anvendelsen af et nyt krisestyringsredskab, dvs. lanceringen af mini-
missioner i henhold til artikel 28 i EU-traktaten, med henblik på at reagere hurtigere og 
mere fleksibelt på kriser;

24. understreger den manglende fleksibilitet i de administrative og budgetmæssige 
procedurer, hvilket medfører store ulemper for personale, der arbejder på stedet;

25. understreger behovet for regelmæssigt at vurdere missionerne og operationerne for at 
forbedre deres effektivitet; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at 
fastsætte mandater og budgetter, som svarer til operationerne, og fastsætte en 
exitstrategi; opfordrer i denne forbindelse til mere regelmæssige høringer af de 
kompetente parlamentariske udvalg og opfordrer sidstnævnte til at fokusere deres 
missioner og delegationer i områder, hvor der er udsendt FSFP-missioner og -
operationer;

26. understreger betydningen af organisere fælles træning og øvelser blandt de europæiske 
væbnede styrker og således fremme interoperabilitet med henblik på at forberede 
missionerne så godt som muligt og imødegå en bred vifte af trusler, der både er 
konventionelle og ukonventionelle;

27. understreger det tilbagevendende problem med de væbnede styrkers manglende 
udrustning, som er en hæmsko for uddannelsesmissionernes succes; bemærker, at det er 
vanskeligt inden for passende frister at levere passende udstyr (bindende offentlige 
udbudsprocedurer, der skal overholdes, osv.); er af den opfattelse, at det er ekstremt 
vanskeligt på lang sigt at opnå positive resultater med hensyn til uddannelse og 
rådgivning til gavn for de væbnede styrker i tredjelande uden en kapacitet til at ledsage 
disse bestræbelser med relevante og koordinerede udstyrsprogrammer; glæder sig over 
initiativet "kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling" (CBSD), der 
resulterede i en revision af det instrument, som bidrager til stabilitet og fred ("IcSP+"), i 
2017, hvilket gav mulighed for at finansiere uddannelse af og levering af udstyr, der 
ikke er bestemt til at dræbe, til tredjelandes væbnede styrker; noterer sig, at der til dato 
er blevet vedtaget tre projekter i Mali, Den Centralafrikanske Republik og Burkina 
Faso; fremhæver lokalbefolkningens stærke efterspørgsel efter støtte inden for 
uddannelse og levering af udstyr;

28. beklager problemet med opbygningen af styrker, navnlig i forbindelse med 
iværksættelse af militære missioner; understreger, at EUTM Somalia kæmper for at 
samle de nødvendige styrker; bemærker, at der på den seneste almindelige 
styrkegenereringskonference den 4. juni 2019 blev henvist til, at missionen muligvis 
kunne mislykkes på grund af personalemangel; bemærker, at EU's igangværende 
militære operationer i gennemsnit kun involverer omkring ti medlemsstater; 
understreger, at personalets kompetence, professionalisme og engagement på stedet er 
de vigtigste forudsætninger for, at en mission kan blive vellykket; opfordrer 
medlemsstaterne til at udvise et stærkere engagement med hensyn til kvaliteten af det 
personale, der udsendes som led i missioner, og EU-Udenrigstjenesten og 
Kommissionen til at forbedre besættelsesgraden for stillinger i missionerne;

29. sætter spørgsmålstegn ved relevansen af at opretholde visse missioner; mener, at EU bør 
koncentrere sin indsats om missioner, hvor den har den største merværdi;
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30. noterer sig afgørelsen af 26. september 2019 om at forlænge EU's maritime operation i 
Middelhavet (EUNAVFORMED Sophia) med seks måneder indtil den 31. marts 2020; 
beklager dybt den midlertidige fastfrysning af flådetilstedeværelsen; understreger det 
presserende behov for at nå frem til en aftale mellem medlemsstaterne og opfordrer til 
genindførelse af flådeaktiver og fuld gennemførelse af mandatet;

31. mener, at spørgsmålet om finansiering af FSFP-missioner og -operationer er afgørende 
for at fremtidssikre denne politik; fremhæver betydningen af at revidere 
Athenamekanismen, således at den dækker de fulde omkostninger i forbindelse med 
militære FSFP-operationer og -missioner; støtter i denne forbindelse det forslag fra 
HR/NF, der er støttet af Kommissionen, om at oprette en europæisk fredsfacilitet, som 
skal finansiere en andel af udgifterne til EU's forsvarsaktiviteter, navnlig fællesudgifter 
til militære FSFP-operationer og udgifter til opbygning af militær kapacitet for partnere; 
håber, at medlemsstaterne hurtigt vil nå til frem til en aftale om at etablere dette 
redskab; understreger betydningen af større fleksibilitet i EU's finansielle regler med 
henblik på at støtte dets mulighed for at reagere på kriser samt på gennemførelsen af 
bestemmelserne i Lissabontraktaten; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at 
overveje en fleksibel mekanisme, der kan hjælpe de medlemsstater, som ønsker at 
deltage i en FSFP-mission, med at dække omkostningerne, hvilket dermed kan lette 
deres beslutning om at iværksætte eller styrke en mission; bemærker, at dette redskab er 
i fuld overensstemmelse med EU's mål om strategisk uafhængighed på det operationelle 
område;

32. støtter oprettelsen af Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapabilitet 
(MPCC) for missioner med udøvende beføjelser, således at alle militære FSFP-
operationer kan gennemføres; opfordrer til et øget samarbejde mellem MPCC og Den 
Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet; fremhæver problemet med at 
rekruttere til og stille ressourcer til rådighed for MPCC, således at den kan være fuldt ud 
effektiv; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at omdanne MPCC fra en virtuel enhed 
med stillinger med flere udstationeringer til en solid civil og militær enhed for operativ 
planlægning og gennemførelse;

33. konstaterer, at EU's kampgrupper, som ikke har været udsendt siden deres oprettelse i 
2007, har slået fejl, hvilket navnlig skyldes fraværet af en konstruktiv indstilling blandt 
medlemsstaterne og kompleksiteten af deres gennemførelse og finansiering, og at dette 
er i modstrid med det oprindelige mål om hurtighed og effektivitet;

34. noterer sig, at den bestemmelse om gensidig bistand (artikel 42, stk. 7, i EU-traktaten), 
der er blevet påberåbt én gang, vidner om solidaritet mellem medlemsstaterne i den 
fælles kamp mod terrorisme; bemærker imidlertid, at betingelserne for at aktivere 
artiklen og de nærmere bestemmelser vedrørende den nødvendige bistand aldrig er 
blevet klart defineret; opfordrer til en mere operationel gennemførelse af dette redskab;

35. er overbevist om, at gennemførelsen af FSFP-missioner og -operationer skal ledsages af 
fleksible instrumenter for at gøre det lettere for EU og medlemsstaterne at forpligte sig 
til at sikre europæisk strategisk uafhængighed for stabiliteten på det europæiske 
kontinent; understreger i denne forbindelse effektiviteten af modulære, 
multifunktionelle og operationelle kommandostrukturer såsom Det Europæiske Korps 
(Eurokorpset); bemærker, at dette hovedkvarters missioner er blevet udvidet og varieret 
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på en vellykket måde: Det Europæiske Korps er mellem 2015 og 2018 blevet udsendt 
fire gange inden for rammerne af EU's uddannelsesmissioner i Mali og Den 
Centralafrikanske Republik (EUTM Mali og EUTM RCA); opfordrer medlemsstaterne 
og Kommissionen til at følge dette eksempel på et fleksibelt og operationelt samarbejde, 
som allerede har vist sig at være nyttigt og effektivt;

36. forventer, at EU bruger alle eksisterende FSFP-politiske instrumenter effektivt inden for 
områderne diplomati, samarbejde, udvikling, konfliktstyring og fredsbevarelse; minder 
om, at militære og civile FSFP-instrumenter under ingen omstændigheder kan være den 
eneste løsning på sikkerhedsspørgsmål, og at der altid bør vedtages en "samlet tilgang"; 
mener, at kun anvendelsen af alle disse instrumenter på grundlag af denne "samlede 
tilgang" vil give den fleksibilitet, som er nødvendig for effektivt at opfylde de mest 
ambitiøse sikkerhedsmål;

Kapacitets- og industriområdet

37. understreger, at styrkelsen af europæisk strategisk uafhængighed nødvendigvis er 
baseret på en forøgelse af medlemsstaternes kapacitet og deres forsvarsbudgetter og en 
styrkelse af den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base;

38. glæder sig over ændringen i den betydelige tendens i forsvarsbudgetterne til fordel for 
de væbnede styrker; er af den opfattelse, at den bør støttes og fremmes på EU-plan;

39. glæder sig over de bestræbelser, som EU-institutionerne og de medlemsstater, der har 
fulgt offentliggørelsen af "EU's globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitikken", 
har gjort for nylig med henblik på at styrke FSFP's instrumenter, der indtil da var 
virtuelle, og gennemføre Lissabontraktatens bestemmelser fuldt ud; understreger, at 
disse lovende ambitioner nu skal konsolideres og følges op af konkrete tiltag, således at 
de kan bidrage effektivt til det europæiske kontinents sikkerhed;

40. noterer sig med tilfredshed Kommissionens forslag af 2. maj 2018 om at oprette en 
budgetpost på 13 mia. EUR til forsvar i den næste flerårige finansielle ramme (FFR) 
under industripolitikken; mener, at dette forslag, der afspejler et hidtil uset engagement 
fra Kommissionens side, fortsat er betinget af en enstemmig aftale mellem 
medlemsstaterne i den næste FFR;

41. glæder sig over Kommissionens forslag fra juni 2017 om oprettelse af en Europæisk 
Forsvarsfond, der kan fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte den 
europæiske forsvarsindustri; bemærker, at dette forslag udgør det første initiativ, hvor 
fællesskabsmidler anvendes til direkte at støtte forsvarsprojekter; anerkender, at det er 
et stort fremskridt inden for Europas forsvar, både politisk og industrielt; bemærker, at 
Den Europæiske Forsvarsfond kan finansiere strukturelle projekter såsom fremtidens 
europæiske fly, fremtidens europæiske kampvogn eller et europæisk missilforsvar; 
bemærker, at arbejdsprogrammet for 2019 for den forberedende foranstaltning vil 
fokusere på det elektromagnetiske spektrum og fremtidige disruptive 
forsvarsteknologier, der er to områder af afgørende betydning for at bevare Europas 
teknologiske uafhængighed på lang sigt; glæder sig også over Kommissionens 
vedtagelse i marts 2019 af det første program for udvikling af den europæiske 
forsvarsindustri og offentliggørelsen af ni indkaldelser af forslag for 2019, bl.a. 
Eurodrone, som er en afgørende kapacitet for Europas strategiske uafhængighed; 
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understreger, at der vil blive gennemført yderligere tolv indkaldelser af forslag i 2020, 
som omfatter prioriterede spørgsmål inden for alle områder (luft, land, hav, cyberspace 
og rummet); bemærker forbindelsen mellem de beslutninger om indkøb, som 
medlemsstaterne har truffet i dag, og udsigterne til industrielt og teknologisk 
samarbejde under Den Europæiske Forsvarsfond;

42. glæder sig over den reelle gennemførelse af et permanent struktureret samarbejde 
(PESCO) som et afgørende skridt i retning af et tættere samarbejde mellem 
medlemsstaterne på sikkerheds- og forsvarsområdet; understreger, at denne 
bestemmelse, der blev indført i Lissabontraktaten fra 2009 (artikel 46 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde), er juridisk bindende og indeholder en række 
ambitiøse tilsagn med henblik på at give de europæiske lande, der ønsker det, mulighed 
for at opnå hurtigere fremskridt inden for fælles forsvarsprojekter; anerkender den rolle, 
som PESCO kan spille for struktureringen af den europæiske efterspørgsel; bemærker, 
at et betydeligt antal projekter, der er støtteberettigede under programmet for udvikling 
af den europæiske forsvarsindustri, udvikles inden for rammerne af PESCO og også kan 
drage fordel af højere tilskudssatser; støtter fuld sammenhæng mellem PESCO-
projekterne og Den Europæiske Forsvarsfond;

43. fremhæver PESCO's tætte forbindelse med den samordnede årlige gennemgang 
vedrørende forsvar (CARD), der blev indledt i 2017, og Den Europæiske Forsvarsfond 
med hensyn til at styrke EU-landenes forsvarskapaciteter; understreger, at de nye 
projekter bør indgå i kapacitetsudviklingsplanen (CDP), som vil styrke samarbejdet 
mellem medlemsstaterne for at lukke kapacitetskløften inden for rammerne af Det 
Europæiske Forsvarsagentur; mener, at CARD bør bidrage effektivt til harmoniseringen 
af de nationale væbnede styrkers investeringer og kapaciteter og dermed sikre EU's 
strategiske og operationelle uafhængighed og give medlemsstaterne mulighed for at 
investere mere effektivt i forsvaret;

44. noterer sig Kommissionens forslag om at afsætte 6,5 mia. EUR til militære 
mobilitetsprojekter i den næste FFR;

45. sætter spørgsmålstegn ved den langsomme start på 34 projekter og lanceringen af en 
tredje bølge af 13 projekter, selv om ingen af dem indtil videre er operationelle; 
bemærker, at kun fire projekter vil nå deres indledende operationelle kapacitet i 2019; 
påpeger manglen på ambitioner i og omfanget af visse projekter, som ikke giver 
mulighed for at afhjælpe de mest åbenlyse kapacitetsmangler, navnlig dem i den første 
bølge, som primært er kapacitetsprojekter, der involverer et maksimalt antal 
medlemsstater; bemærker, at den ønskede inkluderende deltagelse i PESCO-projekter 
ikke bør må bringe de deltagende medlemsstaters høje ambitionsniveau i fare; mener, at 
tredjelandes deltagelse skal underlægges strenge betingelser og baseres på etableret og 
reel gensidighed; opfordrer medlemsstaterne til at forelægge projekter med en strategisk 
europæisk dimension og dermed styrke den europæiske forsvarsteknologiske og -
industrielle base (EDTIB), som er en afgørende del af processen for strategisk 
uafhængighed og i højere grad vedrører den operationelle del med henblik på at reagere 
direkte på de europæiske væbnede styrkers operationelle behov;

46. fremhæver, at Den Europæiske Forsvarsfond fortsat har en virtuel karakter; minder om, 
at dette instrument endnu ikke er blevet endeligt godkendt, eftersom kun en delvis 
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politisk aftale blev godkendt i april 2019; understreger betydningen af at fastholde 
Europa-Parlamentets holdning til fondens beløbsstørrelse, medtage tredjelande og 
indføre en passende politik for intellektuel ejendom i forbindelse med sikkerhed og 
forsvar med henblik på at beskytte resultaterne af forskningen; minder i denne 
forbindelse om den meget følsomme og strategiske karakter af forsvarsforskning, både 
for industriel konkurrenceevne og EU's strategiske uafhængighed; opfordrer til, at der 
tages korrekt højde for de indledende erfaringer fra gennemførelsen af programmet for 
udvikling af den europæiske forsvarsindustri, navnlig vedrørende undtagelser for de 
støtteberettigede enheder, pilotprojektet og Unionens forberedende foranstaltning 
vedrørende forsvarsforskning; kræver, at medlemsstaterne altid bliver inddraget fuldt ud 
i beslutningsprocesserne, således at man undgår for meget bureaukrati og sikrer, at 
programmerne svarer til de strategiske behov i FSFP og i medlemsstaterne; mener, at 
Den Europæiske Forsvarsfonds succes vil afhænge af dens kapacitet til at integrere de 
deltagende staters særlige karakteristika og sikre tilstrækkelige budgetmidler og 
samtidig undgå overlapningen af industrielle kompetencer, crowding out-effekter på de 
nationale forsvarsinvesteringer og en mere kompleks gennemførelse af 
samarbejdsprogrammer; mener, at udviklingen af den europæiske forsvarsindustri 
gennem reguleringen af adgangen for tredjepartskontrollerede enheder til projekter, der 
finansieres af fonden, er i fuld overensstemmelse med ambitionen om europæisk 
strategisk uafhængighed;

47. håber, at afgørelserne om deltagelse af tredjepartsenheder i PESCO-projekter under 
ingen omstændigheder rejser tvivl om de vilkår, der blev aftalt inden for rammerne af 
forhandlingerne om Den Europæiske Forsvarsfond og programmet for udvikling af den 
europæiske forsvarsindustri, i betragtning af den rent europæiske karakter af 
finansieringen af disse programmer;

48. fremhæver rumsektorens strategiske dimension for Europa og understreger behovet for 
at bevæge sig fremad i udviklingen af teknologier, der både har civile og militære 
anvendelser, som kan sikre europæisk strategisk uafhængighed; glæder sig over 
forelæggelsen af Kommissionens forslag vedrørende et rumprogram til en værdi af 16 
mia. EUR med henblik på at styrke EU's førerposition inden for rumfart under den 
næste FFR; glæder sig over de fremskridt, der er gjort inden for EU's satellittjenester 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); understreger, at det for at sikre EU's 
beslutningsmæssige og operationelle uafhængighed er nødvendigt at råde over 
tilstrækkelige satellitfaciliteter med hensyn til billeder og video fra rummet, indsamling 
af efterretninger, kommunikation og overvågning fra rummet; mener, at rumbaserede 
tjenester skal gøres fuldt operationelle med henblik på at støtte FSFP-missioner og -
operationer gennem satellitbilleder i høj opløsning; understreger relevansen af gennem 
Den Europæiske Forsvarsfond at finansiere industrielle projekter med en rumdimension, 
hvor EU kan have en reel merværdi;

49. er overbevist om, at EU har en vital interesse i en sikker og åben søfart, der giver 
mulighed for fri passage for varer og personer; bemærker, at hovedparten af de 
strategiske aktiver, den kritiske infrastruktur og kapaciteter er under medlemsstaternes 
kontrol, og at deres villighed til at forstærke samarbejdet er altafgørende for den 
europæiske sikkerhed; gentager EU's rolle som en global leverandør af maritim 
sikkerhed og understreger vigtigheden af at udvikle relevante militære og civile 
kapaciteter; hilser i denne henseende vedtagelsen i juni 2018 af den reviderede 
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handlingsplan for EU's maritime sikkerhedsstrategi velkommen;

50. mener, at EU og medlemsstaterne står over for en hidtil uset trussel i form af 
cyberangreb samt cyberkriminalitet og terrorisme; mener, at cyberangrebs karakter gør 
dem til en trussel, der kræver et svar på EU-niveau; opfordrer medlemsstaterne til at yde 
hinanden gensidig bistand i tilfælde af et cyberangreb på en af dem;

51. glæder sig over bestræbelserne på at styrke EU's kapacitet til at bekæmpe "hybride" 
trusler, som er kombinationer af tvetydige stillinger, direkte og indirekte pres og 
inddragelse af militære og ikke-militære kapaciteter, og som indgår i rækken af EU's 
interne og eksterne sikkerhedsudfordringer; noterer sig overvejelserne om aktiveringen 
af bestemmelsen om gensidig bistand vedrørende hybride trusler, således at EU kan få 
en effektiv fælles reaktion;

52. anerkender den stadig mere fremtrædende plads, som kunstig intelligens indtager i det 
europæiske forsvar; bemærker navnlig de mange militære applikationer, der hidrører fra 
kunstig intelligens, og som giver mulighed for at styre og stimulere det operationelle 
miljø, bistå beslutningsprocessen, opdage trusler og behandle indsamlede efterretninger; 
understreger, at udviklingen af pålidelig kunstig intelligens på forsvarsområdet er af 
afgørende betydning for at sikre europæisk strategisk uafhængighed inden for de 
kapacitetsmæssige og operationelle områder; opfordrer EU til at støtte sine 
investeringer på dette område og navnlig i disruptive teknologier gennem eksisterende 
instrumenter (Den Europæiske Forsvarsfond, Det Europæiske Innovationsråd, det 
fremtidige Horisont Europa og programmet for et digitalt Europa);

53. erkender, at samarbejdet på det kapacitetsmæssige område stadig befinder sig i en tidlig 
fase, hvor Unionen og medlemsstaterne endnu ikke kan drage fordel af de konkrete 
resultater af et vedvarende og dybtgående samarbejde; er overbevist om, at den 
operationelle gennemførelse af de europæiske ambitioner er langsigtet og afhænger af 
medlemsstaternes fortsatte politiske vilje; understreger behovet for et fleksibelt 
samarbejde gennem fleksible og modulære instrumenter, der bidrager til at bringe de 
strategiske kulturer tættere på hinanden og fremme interoperabilitet mellem frivillige 
partnere med kapaciteter; tilskynder til spontant samarbejde eller gensidige mekanismer 
såsom EATC (europæisk flytransportkommando), som allerede har vist sig at være 
effektivt, og støtter dens udvidelse til andre områder (helikopter og medicinsk støtte);

Forsvarssamarbejde og FSFP-partnerskaber 

54. understreger, at ambitionen om europæisk strategisk uafhængighed afhænger af 
europæernes evne til at reagere for at forsvare deres interesser, enten uafhængigt eller 
gennem et institutionelt samarbejde (NATO, FN);

55. mener, at europæisk strategisk uafhængighed skal være baseret på bæredygtigt 
samarbejde og strategiske partnerskaber med lande og organisationer, der deler EU's 
værdier; glæder sig endvidere over FSFP-partnernes bidrag til EU's missioner og 
operationer;

56. finder det afgørende at opretholde et stærkt, tæt og særligt forsvars- og 
sikkerhedssamarbejde mellem EU og Det Forenede Kongerige efter brexit; 
understreger, at arbejdet i samarbejde med Det Forenede Kongerige vil give EU 
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mulighed for at råde over kapacitet på højeste niveau inden for det kapacitetsmæssige 
og operationelle område; er af den opfattelse, at det ikke er relevant at overveje et 
forsvarssamarbejde, der systematisk udelukker briterne; foreslår, at der indgås en 
forsvars- og sikkerhedsaftale med Det Forenede Kongerige, der giver Det Forenede 
Kongerige mulighed for så vidt muligt at deltage i EU-instrumenter;

57. minder om NATO's grundlæggende rolle i det kollektive forsvar, som udtrykkeligt 
anerkendes i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; er overbevist om, at 
partnerskabet mellem EU og NATO er af afgørende betydning for at tackle de 
sikkerhedsmæssige udfordringer, som Europa og nabolandene står over for; 
understreger, at samarbejdet mellem EU og NATO skal være komplementært og 
respektere begge parters særlige karakteristika og roller;

58. understreger vigtigheden af partnerskabet mellem EU og FN for så vidt angår løsning af 
internationale konflikter og fredsskabende aktiviteter; opfordrer begge organisationer til 
yderligere at koordinere deres indsats i områder, hvor de udsender vigtige civile og 
militære missioner, for at undgå dobbeltarbejde og sikre størst mulig synergi;

59. fastholder betydningen af samarbejde mellem EU og andre internationale institutioner, 
navnlig med Den Afrikanske Union og OSCE; mener, at EU også bør styrke dialogen 
og samarbejdet med tredjelande i sin region og med regionale og subregionale 
organisationer;

60. støtter, sideløbende med det institutionelle samarbejde og de institutionelle 
partnerskaber, kombinationen af forskellige fleksible, mangesidede og åbne 
samarbejdsformater, der samtidig også er operationelle, ambitiøse og krævende, både i 
og uden for EU's, NATO's og FN's strukturer, og mener, at disse samarbejdsformater 
kan fremme fælles forpligtelser i forbindelse med operationer og dermed styrke EU's 
operationelle strategiske uafhængighed; understreger i denne forbindelse, at eksempler 
på samarbejde såsom det europæiske interventionsinitiativ, det nordiske 
forsvarssamarbejde og den stigende integration af de væbnede styrker i Tyskland og 
Nederlandene er en del af denne styrkelse af det militære samarbejde mellem 
medlemsstaterne;

Den institutionelle ramme 

61. mener, at fremskridt på forsvarsområdet baner vejen for vigtige strukturelle ændringer; 
noterer sig meddelelsen om, at der vil blive oprettet et generaldirektorat for "forsvar og 
rummet" i Kommissionen under den indstillede kommissær for det indre marked; 
bemærker, at dette nye generaldirektorat bør have ansvaret for at støtte, koordinere eller 
supplere medlemsstaternes indsats på det europæiske forsvarsområde og dermed kan 
bidrage til at styrke europæisk strategisk uafhængighed; noterer sig fastlæggelsen af 
dets fem hovedopgaver (gennemførelse af og kontrol med Den Europæiske 
Forsvarsfond, etablering af et åbent og konkurrencedygtigt europæisk marked for 
forsvarsmateriel, gennemførelse af handlingsplanen for militær mobilitet, fremme af en 
stærk og innovativ rumindustri, gennemførelse af det fremtidige rumprogram), men 
opfordrer Kommissionen til at redegøre nærmere for rammerne for det nye 
generaldirektorat; sætter spørgsmålstegn ved dets samspil med andre strukturer, der er 
aktive inden for forsvarspolitik og har andre ansvarsområder (EDA, EU-
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Udenrigstjenesten osv.);

62. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, den 
indstillede kommissær for det indre marked, Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, FN's 
generalsekretær, NATO's generalsekretær, EU's agenturer på rumfarts-, sikkerheds- og 
forsvarsområdet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


