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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s klausuler om ömsesidigt försvar och solidaritet: politiska och operativa 
dimensioner
(2012/XXXX(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 222 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna  24 och 42.2 i EU-fördraget, artiklarna 122 och 196 i 
EUF-fördraget och förklaring 37 om artikel 222 i EUF-fördraget,

– med beaktande av den europeiska säkerhetsstrategin, som antogs av Europeiska rådet 
den 12 december 2003, och av rapporten om dess genomförande, som Europeiska rådet 
godkände den 11–12 december 2008,

– med beaktande av strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen, som godkändes av 
Europeiska rådet den 25–26 mars 2010,

– med beaktande av EU:s strategi för kampen mot terrorism, som antogs av Europeiska 
rådet den 15–16 december 2005,

– med beaktande av det strategiska konceptet för Nato-medlemmarnas försvar och säkerhet, 
vilket antogs vid Natos toppmöte i Lissabon den 19–20 november 2010,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 30 november 2009 om en gemenskapsram för 
förebyggande av katastrofer i EU,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 oktober 2010 ”Förstärkning av 
den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära 
biståndets roll” (COM(2010)0600),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2010 ”EU:s strategi 
för den inre säkerheten i praktiken: Fem steg mot ett säkrare Europa” (COM(2010)0673),

– med beaktande av konceptdokumentet om arrangemangen för politisk krissamordning på 
EU-nivå, som godkändes av Coreper den 30 maj 20121, 

– med beaktande av sina resolutioner av den 22 maj 2012 om Europeiska unionens strategi 
för inre säkerhet2, den 14 december 2011 om finanskrisens följder för försvarssektorn i 
EU:s medlemsstater3, den 27 september 2011 om förstärkning av den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll4 och den 

                                               
1 10207/12.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0207.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0574.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0404.
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23 november 2010 om civil-militärt samarbete och utvecklingen av civil-militär 
kapacitet1,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2011), och av 
följande skäl:

A. EU-medlemsstaternas säkerhet är odelbar, och alla unionsmedborgare bör ha samma 
garantier på säkerhetsområdet och samma nivå av skydd mot både traditionella och 
icke-konventionella hot. Försvaret av fred, säkerhet och frihet i EU, vilket är en 
nödvändig förutsättning för våra folks välbefinnande, måste förbli ett centralt mål och 
ansvarsområde för unionens medlemsstater.

B. Mot bakgrund av de strukturella geostrategiska förändringarna finns det ett akut behov –
accentuerat av den globala ekonomiska krisen – av ett starkare och effektivare europeiskt 
försvar när det gäller att befästa de transatlantiska förbindelserna, i synnerhet under denna 
tid då Förenta staterna genomgår en strategisk ompositionering med avseende på 
förbindelserna med Asien och Stillahavsområdet.

C. Allvarliga och komplexa säkerhetshot – från väpnade attacker och terrorism till 
naturkatastrofer och it-angrepp – kan lätt bli övermäktiga för de enskilda 
medlemsstaternas kapacitet, vilket innebär att det är absolut nödvändigt att sörja för 
solidaritet mellan medlemsstaterna som svar på sådana hot.

D. Under de senaste årtiondena har antalet naturkatastrofer och katastrofer orsakade av 
människan – framför allt klimatrelaterade katastrofer – samt katastrofernas omfattning 
ökat, och en ytterligare ökning förväntas i och med de förvärrade klimatförändringarna.

E. Genom Lissabonfördraget introducerades artikel 42.7 i EU-fördraget (”klausul om 
ömsesidigt försvar” eller ”klausul om ömsesidigt bistånd”2) och artikel 222 i 
EUF-fördraget (”solidaritetsklausul”) för att möjliggöra en hantering av sådana problem, 
men genomförandet i praktiken av dessa artiklar måste fortfarande klargöras, nästan tre år 
efter Lissabonfördraget ikraftträdande.

Allmänna överväganden

1. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna, kommissionen och 
vice ordföranden/den höga representanten att till full utnyttja alla relevanta 
fördragsbestämmelsers potential, i synnerhet klausulen om ömsesidigt försvar och 
solidaritetsklausulen, för att ge unionsmedborgarna en stark försäkring mot allvarliga 
säkerhetsrisker, baserat på ökad kostnadseffektivitet och en rättvis fördelning av bördorna 
och delning av kostnaderna. 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0419.
2 Nedan kallad klausulen om ömsesidigt försvar (inget namn ges emellertid i fördraget). Jfr särskilt skyldigheten 
att ömsesidigt försvara varandra enligt artikel V i det ändrade Brysselfördraget, vilken de undertecknande 
parterna anser omfattas av artikel 42.7 i EU-fördraget (uttalande av den 31 mars 2010 från ordförandeskapet för 
Västeuropeiska unionens ständiga råd).
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2. Europaparlamentet upprepar att medlemsstaterna och unionen måste se till att vara 
beredda att bemöta alla större säkerhetshot, framför allt de hot som fastställs i den 
europeiska säkerhetsstrategin och strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen, och att 
regelbundet göra en gemensam bedömning av hot och risker på grundval av gemensamma 
analyser av gemensamma underrättelser.

3. Europaparlamentet framhåller på nytt att det är tillåtet för EU respektive dess 
medlemsstater att använda våld endast om det kan motiveras rättsligt på grundval av 
FN:s stadga. Parlamentet ger på nytt uttryck för sitt åtagande att respektera 
Osloriktlinjerna om användning av utländska militära och civila försvarsresurser vid 
katastrofinsatser. Förebyggande av konflikter, angrepp och katastrofer är att föredra 
framför att tvingas hantera konsekvenserna.

4. Europaparlamentet framhåller de många olika instrument som finns att tillgå för unionen 
och medlemsstaterna när det gäller att bemöta exceptionella händelser i en anda av 
solidaritet, såsom civilskyddsmekanismen, solidaritetsfonden och möjligheten att bevilja 
ekonomiskt och finansiellt stöd i fall av stora svårigheter i enlighet med artikel 122 i 
EUF-fördraget. Parlamentet påminner också om åtagandet om att utveckla en ömsesidig 
politisk solidaritet i enlighet med artikel 24 i EU-fördraget. Syftet med klausulerna om 
ömsesidigt försvar och solidaritet är inte att ersätta något av dessa instrument utan i stället 
komplettera dem mot bakgrund av situationer med extraordinära hot eller skador, särskilt 
när de avhjälpande åtgärderna kommer att behöva inbegripa politisk högnivåsamordning 
och militära insatser.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och vice ordföranden/den höga 
representanten att, inom ramen för sitt pågående arbete med ett gemensamt utkast till 
rådsbeslut om genomförande av solidaritetsklausulen i enlighet med fördraget, 
vederbörligen beakta de politiska och operativa dimensionerna i båda klausulerna och att 
följa rekommendationerna i denna resolution.

Klausulen om ömsesidigt försvar

– Tillämpningsområde

6. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om deras entydiga skyldighet att ge stöd 
och bistånd med alla till buds stående medel om en medlemsstat skulle utsättas för ett 
väpnat angrepp på sitt territorium. Även om storskaliga angrepp mot en medlemsstat 
framstår som osannolika inom en överskådlig framtid måste såväl det traditionella 
territorialförsvaret som försvaret mot nya hot förbli prioriterade punkter på dagordningen. 
Parlamentet påminner också om att det anges i fördraget att Nato, för de EU-länder som är 
medlemmar av denna försvarsallians, förblir grunden för deras kollektiva försvar och 
forumet för dess genomförande, samt att åtaganden och samarbetsåtgärder på området för 
ömsesidigt försvar måste vara förenliga med åtaganden inom Nato.

7. Europaparlamentet påpekar samtidigt att det är lika viktigt att förbereda sig för situationer 
som inbegriper EU-medlemsstater som inte är Nato-medlemmar eller EU-medlemsstaters 
territorier utanför Natos områden, och som därmed inte omfattas av Washingtonfördraget, 
eller situationer där man inom Nato inte enats om kollektiva åtgärder.
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8. Europaparlamentet anser att även icke väpnade angrepp, till exempel it-attacker, som 
inleds i syfte att orsaka stor skada och massiva störningar i en medlemsstat och som 
fastställs komma utifrån skulle kunna omfattas av klausulen om medlemsstatens säkerhet i 
betydande grad hotas av följderna. 

– Kapacitet

9. Europaparlamentet betonar vikten av att tillämpa avskräckande åtgärder och därmed 
behovet för de europeiska länderna att ha en trovärdig militär kapacitet. Medlemsstaterna 
uppmuntras att intensifiera sina insatser när det gäller att utveckla kapacitet för militärt 
samarbete, framför allt genom EU:s och Natos kompletterande initiativ för 
sammanslagning och gemensamt utnyttjande respektive smart försvar, vilka utgör mycket 
viktiga komponenter framöver i tider av ansträngda försvarsbudgetar.

10. Europaparlamentet efterlyser på nytt en systematisk harmonisering av de militära kraven 
och en harmoniserad försvarsplanering och förvärvsprocess på EU-nivå, i enlighet med 
EU:s ambitionsnivå och under samordning med Natos försvarsplaneringsprocess. Med 
beaktande av de ökade säkerhetsgarantier som klausulen om ömsesidigt försvar medför 
uppmuntrar parlamentet medlemsstaterna att överväga multinationellt samarbete i fråga 
om kapacitet, utveckling och, om lämpligt, specialisering som bärande principer i sin 
försvarsplanering.

– Strukturer och förfaranden

11. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att föreslå 
praktiska arrangemang för att säkerställa effektiva svarsåtgärder om en medlemsstat 
aktiverar klausulen om ömsesidigt försvar, samt en analys av EU-institutionernas roll i fall 
där ovannämnda klausul aktiveras. Parlamentet anser att skyldigheten att ge stöd och 
bistånd och därigenom uttrycka politisk solidaritet medlemsstaterna emellan bör borga för 
ett snabbt beslut i rådet till stöd för den medlemsstat som angripits.

12. Europaparlamentet anser att det bör det vara möjligt att om lämpligt använda befintliga 
krishanteringsstrukturer på EU-nivå om kollektiva åtgärder vidtas för att försvara en 
medlemsstat som angripits, och i synnerhet att möjligheten att aktivera ett operativt 
högkvarter för EU bör övervägas. Parlamentet betonar att ett fullt utvecklat, ständigt, 
operativt högkvarter för EU behövs för att säkerställa en adekvat beredskapsnivå och 
ändamålsenligt snabba svarsåtgärder, och uppmanar på nytt medlemsstaterna att inrätta en 
sådan ständig kapacitet baserat på EU:s operationscentrum, som nyligen aktiverats.

Solidaritetsklausulen

– Tillämpningsområde

13. Europaparlamentet påminner om att unionen och medlemsstaterna, om en medlemsstat 
utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som 
orsakas av människor, är skyldiga att handla gemensamt i en anda av solidaritet och bistå 
medlemsstaten i fråga på begäran av dess politiska myndigheter, samt om att unionen i 
sådana fall ska mobilisera alla instrument som står till dess förfogande, även de militära 
resurser som medlemsstaterna tillhandahåller. Parlamentet påminner också om unionens 
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skyldighet att mobilisera alla instrument som står till dess förfogande för att förhindra 
terroristhot inom EU och skydda de demokratiska institutionerna och civilbefolkningen 
från en eventuell terroristattack.

14. Europaparlamentet efterlyser tillräcklig flexibilitet när det gäller de typer av attacker och 
katastrofer för vilka klausulen kan aktiveras, i syfte att se till att inga betydande hot, 
såsom it-angrepp, pandemier eller bristfällig energiförsörjning, förbises. 

15. Europaparlamentet betonar behovet att förebygga moraliska risker så att inte vissa 
medlemsstater blir frestade att i överdriven utsträckning förlita sig på de andras solidaritet 
medan de investerar alltför lite i sin egen säkerhet och kapacitet på krishanteringsområdet. 
Parlamentet betonar medlemsstaternas primära ansvar för civilskyddet och säkerheten på 
de egna territorierna.

16. Europaparlamentet anser att solidaritetsklausulen bör aktiveras i situationer som är 
övermäktiga för de utsatta medlemsstaternas kapacitet eller som kräver svarsåtgärder från 
flera olika sektorer under medverkan av ett antal olika aktörer. Parlamentet betonar att 
solidaritet också innebär skyldigheten att göra investeringar i adekvata nationella 
kapaciteter. 

– Kapacitet och resurser

17. Europaparlamentet betonar att genomförandet av solidaritetsklausulen bör utgöra en 
integrerad del av EU:s ständiga system för krisinsatser, krishantering och krissamordning 
och bör bygga på befintliga instrument och kapaciteter för specifika sektorer, möjliggöra 
en effektiv mobilisering av dessa instrument och kapaciteter och resultera i svarsåtgärder 
som vid behov omfattar flera olika sektorer. Genomförandet bör i princip inte leda till 
inrättande av verktyg från fall till fall. 

18. Europaparlamentet betonar den grundläggande roll som civilskyddsmekanismen spelar 
som ett centralt, solidaritetsbaserat instrument för snabba europeiska svarsåtgärder i ett 
stort antal olika typer av kriser. Parlamentet stöder de allmänna linjerna i kommissionens 
förslag för att stärka mekanismen1, vilket bygger på kommissionens meddelande från 
2010 ”Förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer” och inspirerats av 
Barnierrapporten från 2006.

19. Europaparlamentet noterar det pågående arbetet med att genomföra strategin för inre 
säkerhet i Europeiska unionen, i synnerhet vad gäller kampen mot terrorism och kampen 
mot it-brottslighet samt ökande återhämtningsförmåga efter kriser och katastrofer. 
Parlamentet betonar att genomförandet av solidaritetsklausulen inte bara är en fråga om att 
inrätta förfaranden för den tidpunkt då en större kris uppstår utan i grund och botten 
handlar om kapacitetsbyggande åtgärder, förebyggande arbete och beredskap. Parlamentet 
påminner om hur relevanta krishanteringsövningar är, skräddarsydda för specifika 
händelser som omfattas av klausulen.

                                               
1 Se förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en civilskyddsmekanism för unionen 

(COM(2011)0934).
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20. Europaparlamentet konstaterar att inrättandet av en frivillig reserv med 
civilskyddstillgångar som ställts till förfogande på förhand i hög grad skulle öka 
EU:s beredskap och göra det möjligt att fastställa befintliga brister som behöver avhjälpas. 
Parlamentet betonar vikten av en gemensam bristanalys när det gäller att under effektiva 
former göra alla insatser målinriktade och se till att varje medlemsstat bidrar på ett rättvist 
sätt.

21. Europaparlamentet anser att det i samband med kostsamma tillgångar, särskilt sådana med 
anknytning till mindre sannolika risker, ekonomiskt sett är vettigt för medlemsstaterna att 
finna lösningar för gemensamma investeringar i och utvecklingsåtgärder för sådana 
nödvändiga verktyg, särskilt under den rådande finansiella krisen.

22. Europaparlamentet framhåller vikten av att se till att solidariteten främjas av 
ändamålsenliga EU-finansieringsmekanismer som ger en tillräcklig grad av flexibilitet i 
nödsituationer. Parlamentet välkomnar den föreslagna, högre medfinansieringsnivån inom 
ramen för civilskyddsmekanismen, i synnerhet för transportkostnader, och noterar 
bestämmelserna för krisbistånd från den föreslagna fonden för inre säkerhet.

23. Europaparlamentet påminner om att solidaritetsfonden kan ge ekonomiskt bistånd efter en 
större katastrof, och att ytterligare ekonomiskt bistånd från unionen kan beviljas av rådet i 
enlighet med artikel 122.2 i EUF-fördraget om en medlemsstat har svårigheter eller 
allvarligt hotas av stora svårigheter till följd av naturkatastrofer eller osedvanliga 
händelser utanför dess kontroll.

24. Europaparlamentet påminner om att rådet enligt bestämmelserna i artikel 122.1 i 
EU-fördraget i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna får besluta om åtgärder med 
hänsyn till den svåra ekonomiska situationen, särskilt om det uppstår allvarliga problem i 
fråga om vissa varor, särskilt på energiområdet. Parlamentet betonar vikten av att se denna 
bestämmelse som en del av en övergripande verktygslåda för unionen med avseende på 
solidaritet och när det gäller att bemöta en del nya, större utmaningar vad gäller säkerhet, 
såsom utmaningar på energiförsörjningsområdet och försörjningstryggheten för andra 
viktiga produkter.

– Strukturer och förfaranden

25. Europaparlamentet betonar att EU måste ha ändamålsenliga krisinsatsstrukturer med 
dygnetruntövervakning samt en kapacitet för svarsåtgärder som möjliggör tidiga varningar 
och uppdaterade uppgifter om den rådande situationen för alla berörda aktörer. 
Parlamentet konstaterar att det finns ett stort antal olika övervakningscentrum på EU-nivå 
och att detta ger upphov till frågan huruvida samordningen blir effektiv i fall av komplexa, 
multidimensionella kriser. Parlamentet noterar inrättandet av lägescentralen inom 
Europeiska utrikestjänsten, samt att det finns ett antal sektorsinriktade 
övervakningscentrum inom kommissionens avdelningar och specialiserade EU-organ. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt GD ECHO:s övervaknings- och 
informationscentrum, GD HOME:s centrum för strategisk analys och insatskapacitet, 
GD SANCO:s centrum för hantering av hälsokrislägen samt Frontex lägescentral.

26. Europaparlamentet upprepar behovet att undvika onödigt dubbelarbete och säkerställa 
konsekvens och effektiv samordning i de praktiska åtgärderna, inte minst med tanke på 
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den rådande bristen på resurser. Parlamentet noterar de olika idéerna när det gäller hur 
man ska åstadkomma en rationalisering bland dessa många övervakningsinstanser. Vissa 
idéer bygger på tanken om en enda kontaktpunkt, medan andra föredrar en bättre 
sammankoppling av de specialiserade centrumen.

27. Europaparlamentet anser att de många olika typerna av potentiella kriser – från 
översvämningar och kärnkraftsolyckor till bioterrorism – oundvikligen kräver ett brett 
spektrum av specialiserade avdelningar och nätverk. En sammanslagning av dessa 
avdelningar och nätverk skulle inte nödvändigtvis leda till ökad effektivitet. Parlamentet 
anser samtidigt att alla specialiserade avdelningar på EU-nivå bör integreras inom ett 
enda, säkert informationssystem, och uppmanar kommissionen och vice ordföranden/den 
höga representanten att arbeta för en starkare version av den interna 
samordningsplattformen Argus.

28. Europaparlamentet uppmuntrar insatser för att rationalisera och bättre integrera de många 
internetbaserade plattformarna för kommunikation och informationsutbyte vid 
nödsituationer, däribland webbplatsen för arrangemang för EU-samordning vid katastrofer 
och kriser (CCA), Argus, det gemensamma kommunikations- och informationssystemet 
för olyckor (Cecis) och informationssystemet för hälsokrislägen och sjukdomar (Hedis), 
för att uppnå ett obrutet, fritt och effektivt informationsflöde över sektors- och 
institutionsgränser. Parlamentet noterar rådets beslut att stärka CCA:s webbplats för att 
använda den som den framtida internetplattformen för krissituationer som kräver politisk 
samordning på EU-nivå.

29. Europaparlamentet efterlyser med kraft en utveckling av gemensam 
situationsmedvetenhet, som är en absolut förutsättning när det gäller att hantera kriser som 
omfattar flera sektorer, när snabba och omfattande uppdateringar behöver lämnas till de 
politiska myndigheterna. Parlamentet välkomnar CCA-översynens inriktning på en 
utveckling av integrerad situationsmedvetenhet och analys (ISAA) för EU-institutionerna 
och medlemsstaterna, och uppmanar rådet att se till att detta genomförs skyndsamt. 
Parlamentet påpekar att den gemensamma situationsmedvetenheten knappast är möjlig 
utan en kultur av informationsutbyte, och att utvecklingen av en kultur av 
informationsutbyte knappast är möjlig utan en tydlig gränsdragning mellan olika roller.

30. Europaparlamentet välkomnar den planerade uppgraderingen av övervaknings- och 
informationscentrumet så att det blir ett europeiskt centrum för krisberedskap, och betonar 
att det bör utgöra en av hörnstenarna i EU:s sammankopplade system för snabba 
krisinsatser. Parlamentet anser att samordningsansvaret vid kriser som omfattar flera 
sektorer bör fastställas från fall till fall, i enlighet med ”tyngdpunktsprincipen”.

31. Europaparlamentet påpekar att det i den rådande globala miljön, där ömsesidiga 
beroendeförhållanden breder ut sig, är troligt att större kriser av det slag som skulle 
motivera en aktivering av solidaritetsklausulen är av multidimensionell karaktär och har 
en internationell dimension, där tredjelandsmedborgare berörs av kriserna i fråga eller där 
internationella åtgärder krävs som svar på dem. Parlamentet betonar den viktiga roll som 
utrikestjänsten bör spela i sådana fall. 

32. Europaparlamentet framhåller behovet av politisk samordning i rådet i fall av allvarliga 
kriser. Parlamentet noterar översynen av arrangemangen för EU-samordning vid 
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katastrofer och kriser (CCA) och välkomnar överenskommelsen inom rådet om 
CCA:s nya konceptuella ram, där man använder sig av ordinarie rådsförfaranden, framför 
allt Coreper, i stället för strukturer som inrättas från fall till fall. Parlamentet betonar att 
konsekventa, effektiva och snabba politiska EU-åtgärder som svar på kriser av en sådan 
omfattning och karaktär kräver en enda uppsättning arrangemang. Därför bör den nya 
versionen av CCA också stödja solidaritetsklausulen.

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta bästa praxis i fråga om sätt att 
harmonisera de nationella krissamordningsförfarandena och samspelet mellan de 
nationella krissamordningscentrumen med EU.

34. Europaparlamentet betonar att beslutsprocesserna i rådet i samband med begäranden om 
bistånd på grundval av solidaritetsklausulen inte får påverka EU:s handlingsförmåga 
negativt, och att krisinsatser inom ramen för de befintliga mekanismerna, såsom 
civilskyddsmekanismen, måste kunna inledas omedelbart, oberoende av sådana politiska 
beslut. Parlamentet påpekar att användningen av militära resurser för att stödja 
civilskyddsoperationer redan är möjlig på operativ nivå utan en aktivering av 
solidaritetsklausulen, vilket blev tydligt i det framgångsrika samarbetet mellan 
kommissionen och EU:s militära stab under tidigare operationer i Pakistan och Libyen. 

35. Europaparlamentet påminner om att solidaritetsklausulen kräver att Europeiska rådet 
regelbundet gör en bedömning av de hot som unionen står inför. Parlamentet anser att 
sådana bedömningar måste göras på minst två olika nivåer: i ett mer långsiktigt perspektiv 
i Europeiska rådet – i en process som även bör ge näring åt strategiska överväganden som 
sedan återspeglas i framtida uppdateringar av den europeiska säkerhetsstrategin och 
strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen –, samt genom oftare förekommande 
omfattande översikter över aktuella hot.

36. Europaparlamentet anser att bedömningar av hot måste kompletteras med 
riskbedömningar, där man analyserar hot mot bakgrund av befintliga svagheter och alltså 
fastställer de mest akuta kapacitetsbristerna, som måste åtgärdas. Parlamentet påminner 
om att EU inom ramen för genomförandet av strategin för inre säkerhet i Europeiska 
unionen senast 2014 bör ha inrättat en konsekvent riskhanteringsstrategi som kopplar ihop 
hot- och riskbedömningar med beslut. Parlamentet påminner också om att kommissionen 
senast 2012 på grundval av nationella riskanalyser bör ha utarbetat en 
sektorsöverskridande översikt över de största naturliga risker och risker orsakade av 
människor som EU kan komma att ställas inför framöver. Medlemsstaterna uppmuntras 
att utbyta nationella riskbedömningar och riskhanteringsplaner för att möjliggöra en 
gemensam bedömning av situationen.

37. Europaparlamentet betonar att man i samband med resultatet i form av de gemensamma 
bedömningarna av olika risker behöver använda den kapacitet som Europeiska unionens 
underrättelseanalyscentrum har, varvid man bör bygga på gemensamma underrättelser och 
integrera uppgifter från alla EU-organ som är involverade i hot- och riskbedömningar, 
såsom kommissionens berörda avdelningar (inklusive GD HOME, GD ECHO och 
GD SANCO) och relevanta unionsbyråer (Europol, Frontex, Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar, med flera).
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38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
vice ordföranden/den höga representanten, rådet och kommissionen samt till 
medlemsstaternas parlament, Natos parlamentariska församling och 
Natos generalsekreterare.


