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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport
(2019/2135(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 20 december 2013, 
den 26 juni 2015, den 15 december 2016, den 22 juni 2017, den 28 juni 2018, 
den 14 december 2018 och den 20 juni 2019,

– med beaktande av rådets slutsatser om den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken av den 25 november 2013, den 18 november 2014, den 18 maj 2015, 
den 27 juni 2016, den 14 november 2016, den 18 maj 2017, den 17 juli 2017, den 25 
juni 2018 och den 17 juni 2019,

– med beaktande av dokumentet Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare 
Europa – En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik som 
lades fram den 28 juni 2016 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

– med beaktande av de gemensamma förklaringarna av den 8 juli 2016 och den 
10 juli 2018 från Europeiska rådets respektive kommissionens ordförande och 
Natos generalsekreterare,

– med beaktande av det gemensamma paket med 42 förslag som godkändes av 
Europeiska unionens råd respektive Nordatlantiska rådet den 6 december 2016 och 
framstegsrapporterna av den 14 juni och den 5 december 2017 om genomförandet av 
dessa, och det nya paket med 32 förslag som godkändes av de båda råden den 
5 december 2017,

– med beaktande av diskussionsunderlaget av den 7 juni 2017 om framtiden för ett 
europeiskt försvar,

– med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om EU:s militära strukturer: 
nuläge och framtidsutsikter1,

– med beaktande av sin resolution av den 12 september 2017 om en rymdstrategi för 
Europa2,

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2016 om en 
europeisk försvarsunion3,

– med beaktande av sin resolution av den 16 mars 2017 om konstitutionella, rättsliga och 
institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter 

1 EUT C 93, 9.3.2016, s. 144.
2 EUT C 337, 20.9.2018, s. 11.
3 EUT C 224, 27.6.2018, s. 18.
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som Lissabonfördraget erbjuder4,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2017 om mandatet för trepartsmötet om 
förslaget till budget för 20185,

– med beaktande av sin resolution av den 11 december 2018 om hållbar rörlighet i städer6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1092 av den 18 
juli 2018 om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som 
syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens 
försvarsindustri7,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken8,

– med beaktande av sina resolutioner av den 23 november 2016 om genomförandet av 
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet 
till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken)9, av den 
13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken10 och av den 12 december 2018 om genomförandet av den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken11,

– med beaktande av dokumentet Implementation Plan on Security and Defence 
(genomförandeplan på säkerhets- och försvarsområdet) som lades fram av 
vice ordföranden/den höga representanten den 14 november 2016,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2018 om förbindelserna mellan EU och 
Nato12,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2016 En europeisk 
försvarshandlingsplan (COM(2016)0950),

– med beaktande av det nya försvarspaket som kommissionen lade fram den 7 juni 2017 
i pressmeddelandet Ett EU som försvarar: EU-kommissionen inleder en debatt om 
en säkerhets- och försvarsunion,

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 december 2016 om genomförandet av den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken13, av den 13 december 2017 om 
årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken14 
och av den 12 december 2018 om genomförandet av den gemensamma utrikes- och 

4 EUT C 263, 25.7.2018, s. 125.
5 EUT C 334, 19.9.2018, s. 253.
6 Antagna texter från detta datum, P8_TA(2018)0498.
7 EUT L 200, 7.8.2018, s. 30-43.
8 Antagna texter från detta datum, P8_TA(2019)0430.
9 EUT C 224, 27.6.2018, s. 50.
10 EUT C 369, 11.10.2018, s. 36.
11 Antagna texter från detta datum, P8_TA(2018)0514.
12 Antagna texter från detta datum, P8_TA(2018)0257.
13 EUT C 238, 6.7.2018, s. 89.
14 EUT C 369, 11.10.2018, s. 47.
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säkerhetspolitiken15,

– med beaktande av EU:s handlingsplan för militär rörlighet, som offentliggjordes 
den 28 mars 2018,

– med beaktande av rådets slutsatser om ”Förstärkning av det strategiska partnerskapet 
mellan FN och EU för fredsfrämjande insatser och krishantering: prioriteringar 2019–
2021” som antogs den 18 september 2018,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2019).

En varaktigt osäker och oförutsägbar säkerhetsmiljö.

1. Europaparlamentet konstaterar den ihållande försämringen av EU:s strategiska miljö, 
när unionen står inför en rad utmaningar som direkt eller indirekt påverkar 
medlemsstaternas och dess medborgares säkerhet: väpnade konflikter vid de östra och 
södra gränserna av den europeiska kontinenten, jihadistisk terrorism, it-angrepp, 
okontrollerade migrationsströmmar, ökande hot mot naturresurser, klimatförändringar 
osv.

2. Europaparlamentet anser att instabilitet och oförutsägbarhet vid EU:s gränser och i dess 
nära grannskap (Nordafrika, Mellanöstern, Ukraina, Kaukasus, Balkan osv.) utgör ett 
direkt hot mot kontinentens säkerhet. Parlamentet betonar att det finns ett mycket starkt 
samband mellan inre och yttre säkerhet.

3. Europaparlamentet noterar att de globala aktörerna (USA, Kina och Ryssland), men 
även allt fler regionala aktörer (Turkiet, Iran, Saudiarabien etc.), ägnar sig åt 
styrkeuppvisningar genom att kombinera ensidiga diplomatiska hållningar med ökad 
militär kapacitet.

4. Europaparlamentet beklagar att dessa aktörer i detta sammanhang avsiktligen kringgår 
eller försöker förstöra de multilaterala mekanismer som är nödvändiga för att bevara 
freden.

5. Europaparlamentet konstaterar att unionen har varit långsam med att reagera och 
anpassa sig – politiskt, diplomatiskt och militärt – till nya kriser och till detta nya 
internationella sammanhang. I fråga om det specifika försvarsområdet anser parlamentet 
att EU:s förmåga att spela en avgörande roll vid externa kriser har försvagats genom 
otillräckliga investeringar, skiftande kapacitet och bristande driftskompatibilitet men 
även, och framför allt, en politisk ovilja att genomföra de kraftfulla bestämmelser som 
dock fastställs i EU-fördragen och i många former av samarbete mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet är medvetet om att inget land på egen hand kan hantera 
säkerhetsutmaningarna på den europeiska kontinenten och i dess omedelbara närhet.

6. I detta försämrade och instabila sammanhang gläder sig Europaparlamentet åt att EU:s 
länder och institutioner verkligen, om än sent omsider, nått en medvetenhet om sina 

15 Antagna texter från detta datum, P8_TA(2018)0513.
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gemensamma säkerhetsintressen och åt att de är mer och mer villiga att agera 
gemensamt för sin säkerhet med hjälp av fler självständiga handlingsmedel.

7. Europaparlamentet är övertygat om att svaret på EU:s säkerhetsutmaningar främst 
består i att stärka unionens strategiska autonomi.

Behovet av att stärka EU:s strategiska oberoende

8. Europaparlamentet konstaterar att ambitionen för EU:s strategiska oberoende för första 
gången erkändes i juni 2016 av de 28 stats- och regeringscheferna i En global strategi 
för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik som lades fram av vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik den 28 juni 2016.

9. Europaparlamentet anser att principen om EU:s strategiska oberoende bygger på 
unionens förmåga att stärka sin frihet att göra omdömen, fatta beslut och vidta åtgärder 
för att försvara sina intressen och värden när omständigheterna så kräver.

10. Europaparlamentet anser därför att EU:s strategiska oberoende i första hand grundar sig 
på unionens förmåga att utvärdera en krissituation och att självständigt fatta beslut, 
vilket med nödvändighet förutsätter en oberoende beslutsprocess, metoder för 
bedömning samt en frihet att analysera och vidta åtgärder. Parlamentet anser också att 
EU:s strategiska oberoende grundar sig på unionens förmåga att agera på egen hand, när 
dess intressen står på spel (insatsområden som inte betraktas som prioriteringar av dess 
europeiska partner) eller inom ramen för befintligt samarbete. Parlamentet anser 
slutligen att EU:s strategiska oberoende är en del av en multilateral ram som respekterar 
åtaganden inom ramen för FN och kompletterar de allianser (Nato) och partnerskap i 
vilka de flesta medlemsstater är parter. Parlamentet betonar med eftertryck att den 
strategiska autonomin inte förutsätter att unionen systematiskt, överallt och vid varje 
tidpunkt, agerar på egen hand.

11. Europaparlamentet anser att bekräftelsen av EU:s strategiska oberoende är beroende av 
att europeiska försvarssamarbeten inrättas på områdena teknik, kapacitet, industri och 
verksamhet. Parlamentet anser att det endast är genom praktiska och flexibla 
samarbeten grundade på pragmatiska initiativ som det går att gradvis övervinna 
svårigheterna, bygga en verklig gemensam strategisk kultur och utforma gemensamma 
svar som är anpassade till de viktigaste utmaningarna när det gäller säkerhet och försvar 
av kontinenten.

12. Europaparlamentet betonar att strategisk autonomi endast kan uppnås om 
medlemsstaterna visar solidaritet, vilket särskilt återspeglas i behovet av att prioritera 
utvecklingen av europeisk kapacitet, när utrustningen verkligen är tillgänglig och 
konkurrenskraftig.

13. Europaparlamentet anser att principen om EU:s strategiska oberoende är en legitim och 
nödvändig strävan och måste förbli ett prioriterat mål för den europeiska 
försvarspolitiken. Parlamentet betonar att dess praktiska och operativa genomförande är 
ett delat ansvar för EU-medborgarna.
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Verkliga framsteg för att konsolidera EU:s strategiska oberoende

14. Europaparlamentet vidhåller att EU:s strategiska oberoende måste ges uttryck på 
industriell, kapacitetsmässig (gemensamma program, investeringar i försvarsteknik) och 
operativ nivå (finansiering av insatser, kapacitetsuppbyggnad för partner, kapacitet att 
planera och genomföra uppdrag).

Uppdrag och insatser inom GSFP

15. Europaparlamentet anser att Europas försvar i hög grad bygger på unionens förmåga att 
på ett trovärdigt sätt ingripa militärt i externa insatsområden.

16. Europaparlamentet konstaterar att unionen för stunden har närvaro på tre kontinenter, 
dit sexton civila eller militära uppdrag sänts ut (tio civila och sex militära, varav tre 
verkställande och tre icke-verkställande uppdrag), Parlamentet ger dessa uppdrag 
erkännande såsom bidragande till internationell fred, säkerhet och stabilitet. Parlamentet 
betonar att uppdragen måste genomföras i kombination med en omvandling av de 
instrument som fastställs i Lissabonfördraget och som införts de senaste åren för att 
göra dem mer effektiva.

17. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och de europeiska strukturerna att 
upprätthålla ett prioriterat och starkt engagemang i Afrika. Parlamentet välkomnar 
därför rådets beslut från juli 2018 att förlänga mandatet för militärutbildningsuppdraget 
EUTM RCA med två år och rådets avsikt att inleda ett civilt uppdrag som ett 
komplement till den militära komponenten. Parlamentet konstaterar att den senaste 
tidens utveckling är ett positivt tecken på ett förnyat engagemang från medlemsstaternas 
sida.

18. Europaparlamentet understryker EU:s globala engagemang i Sahel och Afrikas horn 
genom sex civila uppdrag (Eucap Sahel Mali, Eucap Sahel Niger, Eucap Somalia) och 
militära uppdrag (EUTM Mali, EUTM Somalia, Atalanta). Parlamentet välkomnar och 
uppmuntrar de ansträngningar som gjorts för att regionalisera de civila uppdragen i 
Sahel inför säkerhetsutmaningar som överskrider gränserna för de stater där EU-
uppdrag sätts in.

19. Europaparlamentet är bekymrat över den förvärrade situationen i Burkina Faso. 
Parlamentet frågar sig om det vore angeläget att sätta in ett civilt och/eller militärt 
uppdrag för att stärka styrningen av säkerhetssektorn, respekten för de mänskliga 
rättigheterna och återupprättandet av människors förtroende för säkerhetsstyrkorna.

20. Europaparlamentet efterfrågar ett snabbt genomförande av pakten om civila uppdrag, 
som antogs av rådet och medlemsstaterna i november 2018, i syfte att stärka den civila 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens resurser för att göra uppdragen mer 
flexibla och operativa och därmed säkerställa att EU:s åtgärder på fältet är effektiva och 
trovärdiga.

21. Europaparlamentet konstaterar dock att GSFP-uppdragens och GSFP-insatsernas 
effektivitet i allmänhet hotas av en ökande motvillighet från medlemsstaternas och EU-
institutionernas sida att göra dessa uppdrag och insatser mer robusta, både när det gäller 
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personalresurser och mandat. Parlamentet konstaterar således att de militära insatserna 
inom ramen för GSFP i allt större utsträckning är inriktade på att bygga upp väpnade 
styrkor (EUTM) utan att ha en verkställande dimension.

22. Europaparlamentet konstaterar med oro att de senaste civila och militära GSFP-
insatsernas effektivitet präglats av ihållande strukturella svagheter.

23. Europaparlamentet beklagar de utdragna förfarandena för beslutsfattande och 
genomförande. Parlamentet påminner om att endast väldigt få militära insatser den 
senaste tiden har kunnat inneha ett verkställande mandat, på grund av skiftande 
snabbhet i beslutsfattandet om åtaganden, och kräver i detta sammanhang att 
strukturerna och förfarandena inom GSFP anpassas för att uppdragen ska kunna sättas 
in på ett snabbare, och mer flexibelt och konsekvent sätt. Parlamentet noterar 
användningen av ett nytt krishanteringsverktyg, i och med sjösättandet av miniuppdrag i 
enlighet med artikel 28 i EU-fördraget, för snabbare och mer flexibel reaktion på kriser.

24. Europaparlamentet understryker att bristen på flexibilitet när det gäller de 
administrativa förfarandena och budgetförfarandena är mycket betungande för den 
personal som skickas ut på fältet.

25. Europaparlamentet betonar behovet av att regelbundet utvärdera uppdrag och insatser 
för att förbättra deras effektivitet. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
kommissionen att fastställa mandat och budgetar som motsvarar insatserna och att 
föreskriva en strategi för tillbakadragande. I detta avseende efterfrågar parlamentet mer 
regelbundna samråd med de relevanta parlamentsutskotten och uppmanar dessa att rikta 
sina tjänsteresor och delegationer till områden med uppdrag och insatser inom ramen 
för GSFP.

26. Europaparlamentet betonar vikten av att anordna gemensamma utbildningar och 
övningar mellan de europeiska väpnade styrkorna och därigenom främja 
driftskompatibilitet, i syfte att på bästa sätt förbereda sig för uppdragen och hantera ett 
brett spektrum av både konventionella och icke-konventionella hot.

27. Europaparlamentet understryker de väpnade styrkornas återkommande brist på 
utrustning, vilken utgör en bromskloss när det gäller utbildningsuppdragens framgång. 
Parlamentet påpekar svårigheterna med att inom rimlig tid tillhandahålla lämplig 
utrustning (bindande förfaranden för offentlig upphandling osv.). Parlamentet anser att 
det är ytterst svårt att på lång sikt uppnå positiva resultat när det gäller utbildning och 
rådgivning till förmån för tredjeländers arméer om det saknas förmåga att kombinera 
dessa insatser med användbara och samordnade utrustningsprogram. Parlamentet 
välkomnar initiativet för kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling, 
vilket 2017 ledde till en översyn av instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, något 
som möjliggjorde utbildning och tillhandahållande av icke-dödlig utrustning till 
väpnade styrkor i tredjeländer. Hittills har tre projekt antagits: i Mali, Centralafrikanska 
republiken och Burkina Faso. Parlamentet framhåller lokalbefolkningarnas starka 
efterfrågan på stöd när det gäller utbildning och tillhandahållande av utrustning.

28. Europaparlamentet beklagar djupt problemet med styrkebidrag, särskilt när militära 
uppdrag inleds. Parlamentet betonar att EUTM Somalia har svårt att få ihop de 
nödvändiga styrkorna. Parlamentet noterar att man vid den senaste 
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styrkebidragskonferensen den 4 juni 2019 tog upp möjligheten att uppdraget misslyckas 
på grund av brist på personal. Parlamentet konstaterar att det i genomsnitt endast är 
omkring tio medlemsstater som deltar i EU:s pågående militära operationer. Parlamentet 
betonar att kompetensen, professionalismen och hängivenheten hos personalen på fältet 
är de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt uppdrag. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att göra starkare åtaganden när det gäller kvaliteten på den personal 
som sänds på uppdrag, och uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att öka andelen 
tillsatta tjänster i uppdragen.

29. Europaparlamentet är tveksamt till om det är angeläget att fortsätta vissa uppdrag. 
Parlamentet anser att EU bör koncentrera sina ansträngningar på de uppdrag där det ger 
störst mervärde.

30. Europaparlamentet noterar beslutet av den 26 september 2019 att förlänga EU:s marina 
insats i Medelhavet (Eunavfor MED Sophia) med sex månader till och med den 31 mars 
2020. Parlamentet beklagar djupt att flottnärvaron tillfälligt fryses. Parlamentet betonar 
det brådskande behovet av att nå en överenskommelse mellan medlemsstaterna och 
uppmanar till återställande av marina resurser och ett fullständigt genomförande av 
mandatet.

31. Europaparlamentet anser att frågan om finansiering av GSFP-uppdragen och GSFP-
insatserna är avgörande för att denna politik ska bli hållbar. Parlamentet betonar vikten 
av att på nytt se över Athenamekanismen så att den täcker de fulla kostnaderna för de 
militära GSFP-insatserna och GSFP-uppdragen. Parlamentet stöder i detta avseende det 
förslag från vice ordföranden/den höga representanten som stöds av kommissionen om 
att inrätta en europeisk fredsfacilitet som delvis skulle täcka kostnaderna för unionens 
försvarsverksamhet, särskilt de gemensamma kostnaderna för de militära GSFP-
insatserna och kostnaderna för att bygga upp partnernas militära kapacitet. Parlamentet 
hoppas att medlemsstaterna snabbt kommer att nå en överenskommelse om inrättande 
av detta verktyg. Parlamentet efterlyser större flexibilitet i EU:s finansiella regler i syfte 
att stödja unionens förmåga att reagera på kriser samt ett genomförande av de befintliga 
bestämmelserna i Lissabonfördraget. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att överväga en flexibel mekanism som kan hjälpa de medlemsstater som 
önskar delta i ett GSFP-uppdrag att bära kostnaderna och på så sätt underlätta deras 
beslut att inleda eller förstärka ett uppdrag. Detta verktyg skulle fullständigt stämma 
överens med unionens mål om strategiskt oberoende på det operativa området.

32. Europaparlamentet stöder inrättandet av den militära planerings- och 
ledningskapaciteten för verkställande uppdrag i syfte att genomföra alla militära GSFP-
insatser. Parlamentet efterlyser ett förstärkt samarbete mellan den militära respektive 
den civila planerings- och ledningskapaciteten. Parlamentet påpekar att det finns ett 
rekryterings- och resursproblem som hindrar den militära planerings- och 
ledningskapaciteten från att nå full effekt. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att 
omvandla den militära planerings- och ledningskapaciteten från en virtuell enhet med 
många utstationerade tjänster till en robust civil-militär enhet för planering och operativ 
drift.

33. Europaparlamentet noterar misslyckandet med EU-stridsgrupperna, som hittills aldrig 
satts in sedan de infördes 2007, framför allt på grund av att det finns en brist på 
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konstruktiv inställning från alla medlemsstaters sida och för att det är komplicerat att 
verkställa och finansiera dem, vilket strider mot det ursprungliga målet om snabbhet och 
effektivitet.

34. Europaparlamentet konstaterar att klausulen om ömsesidigt bistånd (artikel 42.7 i EU-
fördraget), som har åberopats en gång, vittnar om solidariteten mellan medlemsstaterna 
i den gemensamma kampen mot terrorism. Parlamentet noterar dock att villkoren för 
aktivering av artikeln och de närmare bestämmelserna för det efterfrågade stödet aldrig 
har definierats tydligt. Parlamentet efterlyser ett mer operativt genomförande av detta 
verktyg.

35. Europaparlamentet är övertygat om att genomförandet av GSFP-uppdragen och GSFP-
insatserna måste åtföljas av flexibla instrument som gör att EU och dess medlemsstater 
lättare kan engagera sig för att garantera EU:s strategiska oberoende, till nytta för 
stabiliteten på den europeiska kontinenten. Parlamentet understryker i detta 
sammanhang effektiviteten i modulära, multifunktionella och verkligt operativa 
befälsstrukturer såsom Europakåren. Parlamentet konstaterar att denna styrka på ett 
framgångsrikt sätt genomfört allt fler och allt mer diversifierade uppdrag. Från 2015 till 
2018 utstationerades Europakåren fyra gånger inom ramen för EU:s utbildningsuppdrag 
i Mali och Centralafrikanska republiken (EUTM Mali och EUTM RCA). Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att följa detta exempel på ett flexibelt 
och operativt samarbete som redan har visat sig vara användbart och effektivt.

36. Europaparlamentet förväntar sig att EU på ett effektivt sätt använder alla befintliga 
politiska GSFP-instrument på områdena diplomati, samarbete, utveckling, 
konflikthantering och fredsbevarande. Parlamentet påminner om att de militära och 
civila GSFP-instrumenten aldrig kan vara den enda lösningen på säkerhetsproblem och 
att en övergripande strategi alltid bör antas. Bara om alla dessa instrument används på 
grundval av en sådan övergripande strategi kommer det att ge den flexibilitet som krävs 
för att effektivt uppnå de mest ambitiösa mål för säkerheten.

Området kapacitet och industri

37. Europaparlamentet understryker att stärkandet av EU:s strategiska oberoende med 
nödvändighet bygger på en ökning av medlemsstaternas kapacitet och deras 
försvarsbudgetar samt en förstärkning av den europeiska försvarstekniska och 
försvarsindustriella basen.

38. Europaparlamentet välkomnar den betydande omsvängning som har skett i 
försvarsbudgetarna till förmån för de väpnade styrkorna. Parlamentet anser att denna 
utveckling måste stödjas och uppmuntras på EU-nivå.

39. Europaparlamentet välkomnar de insatser som nyligen gjorts av EU-institutionerna och 
medlemsstaterna efter offentliggörandet av EU:s globala strategi för att ge ny kraft åt 
GSFP-instrument som hittills varit virtuella och fullt ut genomföra bestämmelserna i 
Lissabonfördraget. Parlamentet betonar att dessa lovande ambitioner nu måste befästas 
och följas av konkreta åtgärder så att de på ett effektivt sätt bidrar till säkerheten på den 
europeiska kontinenten.
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40. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse kommissionens förslag av den 2 maj 
2018 om att skapa en budgetpost på 13 miljarder euro för försvaret i nästa fleråriga 
budgetram under industripolitiken. Parlamentet konstaterar att detta förslag, som 
återspeglar ett helt nytt åtagande från kommissionens sida, fortfarande kräver 
medlemsstaternas enhälliga överenskommelse i nästa fleråriga budgetram.

41. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag från juni 2017 om att inrätta 
Europeiska försvarsfonden i syfte att uppmuntra samarbetet mellan medlemsstaterna 
och stödja den europeiska försvarsindustrin. Parlamentet noterar att detta förslag är det 
första initiativ för vilket gemenskapsmedel används för att direkt stödja försvarsprojekt. 
Detta är ett stort framsteg för ett gemensamt europeiskt försvar, såväl på det politiska 
som på det industriella planet. Parlamentet konstaterar att Europeiska försvarsfonden 
skulle kunna finansiera strukturella projekt som framtidens europeiska stridsplan, 
framtidens europeiska stridsvagn eller ett europeiskt robotförsvar. Parlamentet noterar 
att 2019 års arbetsprogram för den förberedande åtgärden kommer att inriktas på 
makten över det elektromagnetiska spektrumet och framtida disruptiv teknik på 
försvarsområdet, två nyckelområden för att bevara Europas teknologiska oberoende på 
lång sikt. Parlamentet välkomnar också att kommissionen i mars 2019 antog det första 
europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och offentliggjorde nio 
ansökningsomgångar för 2019, däribland Eurodrone, en nyckelkapacitet för EU:s 
strategiska oberoende. Parlamentet understryker att ytterligare tolv 
ansökningsomgångar kommer att följa för 2020 och omfatta prioriterade frågor på alla 
områden (luft, land, hav, cyberrymden och rymden). Det finns en koppling mellan de 
inköpsbeslut som medlemsstaterna fattar i dag och utsikterna till industriellt och 
tekniskt samarbete inom ramen för EUF.

42. Europaparlamentet välkomnar det faktiska genomförandet av ett permanent strukturerat 
samarbete (Pesco) som ett väsentligt steg mot ett förstärkt säkerhets- och 
försvarssamarbete mellan medlemsstaterna. Parlamentet betonar att denna bestämmelse, 
som infördes genom Lissabonfördraget 2009 (artikel 46 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt), är rättsligt bindande och omfattar en rad ambitiösa åtaganden 
för att göra det möjligt för de europeiska länder som så önskar att gå snabbare fram med 
gemensamma försvarsprojekt. Parlamentet erkänner den roll som Pesco kan spela för 
struktureringen av den europeiska efterfrågan. Parlamentet noterar att ett betydande 
antal projekt som är stödberättigade enligt det europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet håller på att utvecklas inom ramen för Pesco och att de också 
kan dra nytta av högre bidragsnivåer. Det får inte finnas någon som helst motsättning 
mellan Pesco- och EUF-projekten.

43. Europaparlamentet framhåller det nära sambandet mellan Pesco och den samordnade 
årliga försvarsöversikten, som lanserades 2017, liksom EUF, med avseende på 
stärkandet av de europeiska ländernas försvarsförmåga. Parlamentet understryker att de 
nya projekten bör ingå i förmågeutvecklingsplanen, som kommer att stärka samarbetet 
mellan medlemsstaterna i syfte att överbrygga klyftan i försvarsförmågan, inom ramen 
för Europeiska försvarsbyrån. Parlamentet anser att den samordnade årliga 
försvarsöversikten på ett effektivt sätt bör bidra till harmoniseringen av investeringarna 
och de nationella väpnade styrkornas försvarsförmåga, för att på så sätt garantera EU:s 
strategiska och operativa oberoende och göra det möjligt för medlemsstaterna att 
investera mer effektivt i försvaret.
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44. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att anslå 6,5 miljarder euro till 
projekt för militär rörlighet i nästa fleråriga budgetram.

45. Europaparlamentet ifrågasätter den långsamma starten för de 34 projekten och 
lanseringen av en tredje omgång av 13 projekt samtidigt som inget projekt ännu har 
blivit verklighet. Parlamentet noterar att endast fyra projekt kommer att uppnå sin 
ursprungliga operativa kapacitet under 2019. Parlamentet pekar på bristen på ambition i 
och den otillräckliga omfattningen av vissa projekt, något som gör att det inte går att ta 
itu med de mest uppenbara förmågebristerna, särskilt de i den första vågen, där det i 
första hand rör sig om förmågeprojekt som omfattar så många medlemsstater som 
möjligt. Den önskade inkluderingen av deltagande i Pescoprojekten får inte äventyra en 
hög ambitionsnivå från de deltagande medlemsstaternas sida. Tredjeländers deltagande 
måste ske på stränga villkor och på grundval av en etablerad och verklig ömsesidighet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga fram projekt med en strategisk 
europeisk dimension vilka därmed stärker den europeiska försvarstekniska och 
försvarsindustriella basen, som är en avgörande del av processen för att skapa 
strategiskt oberoende och som är mer inriktad på den operativa delen i syfte att direkt 
tillgodose de europeiska väpnade styrkornas operativa behov.

46. Europaparlamentet betonar att Europeiska försvarsfonden fortfarande är virtuell. 
Parlamentet påminner om att detta instrument ännu inte har godkänts slutgiltigt, 
eftersom endast en partiell och politisk överenskommelse gjordes i april 2019. Det är 
viktigt att parlamentet står fast vid sin ståndpunkt i fråga om hur stor fonden ska vara, 
att den ska vara öppen för tredjeländer och att det ska införas en lämplig politik för 
immateriella rättigheter i samband med säkerhet och försvar för att skydda 
forskningsresultaten. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att 
försvarsforskningen är mycket känslig och strategisk, både för industrins 
konkurrenskraft och för EU:s strategiska oberoende. Parlamentet efterlyser vederbörlig 
hänsyn till de första lärdomarna från genomförandet av det europeiska 
försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, särskilt när det gäller genomförandet av 
undantagen för stödberättigade enheter, pilotprojektet och EU:s förberedande åtgärd 
avseende försvarsforskning. Parlamentet begär att medlemsstaterna alltid ska göras fullt 
delaktiga i beslutsfattandet, så att man undviker onödig byråkrati och ser till att 
programmen motsvarar de strategiska behoven för GSFP och medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att Europeiska försvarsfondens framgång kommer att vara beroende 
av dess kapacitet att integrera särdragen i de deltagande staternas försvar och att 
garantera tillräckliga budgetresurser, samtidigt som man undviker överlappning av 
industriell kompetens, undanträngningseffekter på nationella försvarsinvesteringar och 
ökad komplexitet i driften av program i samarbete. Parlamentet anser att det är fullt 
förenligt med den europeiska ambitionen om strategiskt oberoende att utveckla den 
europeiska försvarsindustrin genom att reglera tillträdet till projekt som finansieras av 
fonden för tredjepartskontrollerade enheter.

47. Europaparlamentet hoppas att beslut om tredjepartsenheters deltagande i Pescoprojekten 
under inga omständigheter kommer att rucka på de villkor som man kom överens om i 
förhandlingarna om EUF och det europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, med tanke på att finansieringen av dessa program är helt 
europeisk.
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48. Europaparlamentet understryker rymdsektorns strategiska dimension för Europa och 
betonar behovet att göra framsteg i utvecklingen av teknik med såväl civila som militära 
tillämpningar som kan garantera EU:s strategiska oberoende. Parlamentet välkomnar 
kommissionens förslag om ett rymdprogram på 16 miljarder euro för att stimulera EU:s 
ledarskap i rymden inom nästa fleråriga budgetram. Parlamentet välkomnar de framsteg 
som gjorts när det gäller EU:s satellittjänster (Galileo, Copernicus, Egnos). Parlamentet 
betonar att ett EU som vill vara oberoende i fråga om beslutsfattande och operationer 
måste ha tillräckliga satellitresurser för rymdbaserad bildframställning, 
underrättelseinsamling, kommunikation och rymdövervakning. Parlamentet anser att de 
rymdbaserade tjänsterna måste bli fullständigt operativa för att stödja GSFP-uppdragen 
och GSFP-insatserna genom högupplösta satellitbilder. Parlamentet understryker vikten 
av att via EUF finansiera industriprojekt med en rymddimension där EU kan tillföra ett 
verkligt mervärde.

49. Europaparlamentet är övertygat om att unionen har ett vitalt intresse av en säker och 
öppen sjöfart som möjliggör fri passage för varor och personer. Parlamentet konstaterar 
att de flesta strategiska tillgångar, kritiska infrastrukturer och annan kapacitet står under 
medlemsstaternas kontroll, och att det är väsentligt för Europas säkerhet att de är beredd 
att stärka sitt samarbete. Parlamentet bekräftar unionens roll som global 
sjösäkerhetsaktör och understryker hur viktigt det är att utveckla den militära och civila 
kapacitet som är nödvändiga för detta ändamål. Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang revideringen av EU:s strategi för sjöfartsskydd i juni 2018.

50. Europaparlamentet anser att EU och dess medlemsstater står inför ett aldrig tidigare 
skådat hot i form av såväl it-angrepp som it-brottslighet och terrorism. Genom sin 
karaktär utgör it-angreppen ett hot som kräver åtgärder på unionsnivå. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att ge stöd till varandra i händelse av att ett it-angrepp 
utförs mot en av dem.

51. Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna för att stärka EU:s förmåga att 
bekämpa så kallade hybridhot, som utgörs av kombinationer av tvetydig positionering, 
direkta och indirekta påtryckningar samt förening av militär och icke-militär kapacitet 
och som ingår i en sammanhängande helhet av interna och externa säkerhetsutmaningar 
för EU. Parlamentet noterar diskussionerna huruvida klausulen om ömsesidigt bistånd 
ska kunna utlösas i händelse av hybridhot så att EU kan reagera på ett samlat och 
effektivt sätt.

52. Europaparlamentet erkänner den allt mer framträdande platsen för artificiell intelligens 
(AI) i det europeiska försvaret. Parlamentet noterar särskilt de många militära 
tillämpningar som AI möjliggör för att hantera och stimulera den operativa miljön, bistå 
beslutsfattandet, upptäcka hot och behandla insamlade underrättelser. Parlamentet 
understryker att det är helt nödvändigt att utveckla tillförlitlig AI på försvarsområdet för 
att garantera EU:s strategiska oberoende i fråga om kapacitet och operativ förmåga. 
Parlamentet uppmanar EU att stödja sina investeringar på området, i synnerhet i 
disruptiv teknik, genom befintliga instrument (Europeiska försvarsfonden, Europeiska 
innovationsrådet, det framtida Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa).

53. Europaparlamentet konstaterar att samarbetet på kapacitetsområdet fortfarande befinner 
sig i ett tidigt skede och att det kommer att dröja innan unionen och dess medlemsstater 
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kan dra nytta av de konkreta resultaten av ett varaktigt och fördjupat samarbete. 
Parlamentet är övertygat om att det operativa genomförandet av de europeiska 
ambitionerna är långsiktigt och bygger på en kontinuerlig politisk vilja från 
medlemsstaternas sida. Parlamentet betonar behovet av flexibla samarbeten med hjälp 
av smidiga och modulära instrument som underlättar ett närmande mellan strategiska 
kulturer och interoperabilitet mellan frivilliga partner som har kapacitet. Parlamentet 
uppmuntrar spontana samarbeten och mekanismer för poolning, såsom det europeiska 
kommandot för flygtransporter, som redan har visat sig vara effektivt, och stöder en 
utvidgning av detta till andra områden (helikopterresurser, sjukvårdsstöd).

Försvarssamarbete och GSFP-partnerskap 

54. Europaparlamentet betonar att ambitionen om EU:s strategiska oberoende bygger på 
Europas förmåga att agera för att försvara sina intressen, antingen självständigt eller 
inom ramen för ett institutionellt samarbete (Nato, FN).

55. Europaparlamentet anser att EU:s strategiska oberoende måste bygga på varaktiga 
samarbeten och strategiska partnerskap med länder och organisationer som delar EU:s 
värden. Parlamentet välkomnar här GSFP-partnernas bidrag till EU:s uppdrag och 
insatser.

56. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att upprätthålla ett robust, nära och 
privilegierat försvars- och säkerhetssamarbete mellan EU och Storbritannien efter 
brexit. Parlamentet betonar att EU tack vare samarbetet med Storbritannien kommer att 
ha tillgång till den högsta nivån i fråga om kapacitet och operativ förmåga. Parlamentet 
anser att det inte kommer på fråga att överväga försvarssamarbeten som systematiskt 
utesluter britterna. Parlamentet föreslår att ett försvars- och säkerhetsavtal ingås med 
Storbritannien, så att landet i så stor utsträckning som möjligt kan delta i EU:s 
instrument.

57. Europaparlamentet påminner om den grundläggande roll som Nato spelar i det 
kollektiva försvaret, så som uttryckligen erkänns i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Parlamentet är övertygat om att partnerskapet mellan EU och Nato är 
avgörande för att hantera de säkerhetsutmaningar som Europa och dess grannskap står 
inför. Parlamentet anser att samarbetet mellan EU och Nato bör vara komplementärt och 
respektera bådas särdrag och roller.

58. Europaparlamentet konstaterar att partnerskapet mellan EU och FN är viktigt för 
lösandet av internationella konflikter och befästandet av fred. Parlamentet uppmanar 
båda organisationerna att ytterligare samordna sina insatser i de områden där de 
genomför viktiga civila och militära uppdrag, för att undvika dubbelarbete och 
maximera synergieffekterna.

59. Europaparlamentet betonar vikten av samarbete mellan EU och andra internationella 
institutioner, särskilt Afrikanska unionen och OSSE. Parlamentet anser att EU också bör 
stärka dialogen och samarbetet med tredjeländer i regionen samt med regionala och 
subregionala organisationer.

60. Europaparlamentet stöder, jämte samarbeten och institutionella partnerskap, en 
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kombination av olika samarbetsformat som är flexibla, mångfasetterade och öppna och 
samtidigt operativa, ambitiösa och krävande, såväl inom som utanför EU:s, Natos och 
FN:s strukturer, och som kan underlätta ett gemensamt engagemang i insatser och 
därmed stärka EU:s operativa strategiska oberoende. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att exempel på samarbete såsom det europeiska interventionsinitiativet, 
det nordiska försvarssamarbetet eller den allt större integrationen av Tysklands och 
Nederländernas väpnade styrkor ligger i linje med denna tanke att intensifiera det 
militära samarbetet mellan medlemsstaterna.

Institutionella ramar 

61. Europaparlamentet anser att landvinningar på området för det europeiska försvaret 
öppnar upp för viktiga strukturella förändringar. Parlamentet noterar det utlovade 
inrättandet av ett generaldirektorat för försvar och rymdfrågor i kommissionen vilket 
skulle ligga under den nominerade kommissionsledamoten med ansvar för den inre 
marknaden. Detta nya generaldirektorat skulle få uppdraget att stödja, samordna och 
komplettera medlemsstaternas åtgärder på området europeiskt försvar och på så sätt 
bidra till att stärka EU:s strategiska oberoende. Parlamentet noterar dess fem 
huvuduppgifter (genomförande och kontroll av EUF, skapande av en öppen och 
konkurrenskraftig europeisk marknad för försvarsmateriel, genomförande av 
handlingsplanen för militär rörlighet, stärkande av en stark och innovativ rymdindustri, 
genomförande av det framtida rymdprogrammet), men uppmanar kommissionen att 
ytterligare precisera hur det nya generaldirektoratet kommer att vara utformat. 
Parlamentet undrar hur det förhåller sig till andra strukturer som är aktiva inom 
försvarspolitiken och tillhör andra ansvarsområden (EDA, utrikestjänsten osv.).

62. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 
rådet, rådet, den nominerade kommissionsledamoten med ansvar för den inre 
marknaden, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, Natos generalsekreterare, de av 
EU:s byråer som är verksamma på områdena rymd, säkerhet och försvar samt till 
medlemsstaternas regeringar och parlament.


