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EU's bestemmelser om gensidigt forsvar og solidaritet: politiske og 
operationelle dimensioner 

Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om EU's bestemmelser om 
gensidigt forsvar og solidaritet: politiske og operationelle dimensioner (2012/2223(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 222 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

- der henviser artikel 24 og artikel 42, stk. 2, i TEU, artikel 122 og 196 i TEUF og 
erklæring 37 om artikel 222 i TEUF,

- der henviser til De Forenede Nationers pagt, navnlig bestemmelserne i kapitel VII og 
artikel 51,

- der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS), der blev vedtaget af Det 
Europæiske Råd den 12. december 2003, og til rapporten om dens gennemførelse, der 
blev godkendt af Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008,

- der henviser til EU's strategi for den indre sikkerhed, som blev godkendt af Det 
Europæiske Råd den 25.-26. marts 2010,

- der henviser til EU's terrorbekæmpelsesstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd 
den 15.-16. december 2005,

- der henviser til artikel 4 og 5 i den nordatlantiske traktat,

- der henviser til det strategiske koncept for forsvaret af og sikkerheden for medlemmerne 
af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO), der blev vedtaget på NATO-
topmødet i Lissabon den 19.-20. november 2010,

- der henviser til beslutningen om at opløse Vestunionen,

- der henviser til Rådets konklusioner af 30. november 2009 om en fællesskabsramme for 
katastrofeforebyggelse i EU,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. oktober 2010 med titlen "Hen imod et 
styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle" 
(COM(2010)0600),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2010 med titlen "Strategien 
for EU's indre sikkerhed i praksis: Fem skridt hen imod et mere sikkert EU" 
(COM(2010)0673),



- der henviser til konceptnoten om ordninger for krisekoordinering på politisk plan i EU, 
der blev godkendt af Coreper den 30. maj 20121, 

- der henviser til sine beslutninger af 22. maj 2012 om Den Europæiske Unions interne 
sikkerhedsstrategi2, af 14. december 2011 om finanskrisens følger for forsvarssektoren i 
EU's medlemsstater3, af 27. september 2011 med titlen "Hen imod et styrket EU-
katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle"4 og af 23. 
november 2010 om civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet5,

- der henviser til CBRN-handlingsplanen på EU-niveau fra 20096 og til sin beslutning af 
14. december 2010 om styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed i 
Den Europæiske Union – en CBRN-handlingsplan på EU-niveau7,

- der henviser til forretningsordenens artikel 48,

- der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A7-0356/2012),

A. der henviser til, at EU's medlemsstaters sikkerhed er udelelig, og at alle EU's borgere bør 
have de samme sikkerhedsgarantier og det samme niveau for beskyttelse mod både 
konventionelle og ikkekonventionelle trusler; der henviser til, at forsvaret af fred, 
sikkerhed, demokrati, menneskerettigheder, retsstaten og frihed i Europa, som er 
uundværlige for vore folks velfærd, fortsat skal være et centralt mål og ansvarsområde for 
europæiske lande og for EU;

B. der henviser til, at de nuværende sikkerhedsudfordringer omfatter talrige komplicerede og 
skiftende risici som f.eks. international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, 
stater i opløsning, fastlåste og endeløse konflikter, organiseret kriminalitet, cybertrusler, 
knappe energikilder, miljøødelæggelser og hermed forbundne sikkerhedsrisici, naturlige 
og menneskeskabte katastrofer, pandemier og forskellige andre risici;

C. der henviser til, at EU anerkender en international orden, som bygger på effektiv 
multilateralisme baseret på folkeretten, og at dette er udtryk for europæernes 
overbevisning om, at intet land kan imødegå disse nye trusler alene;

D. der henviser til, at sikkerhed og bekæmpelse af international terrorisme anses som en 
prioritet for EU; der ligeledes henviser til, at det er nødvendigt med en fælles indsats og 
en fælles strategi fra alle medlemsstaters side;
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E. der henviser til, at hyppigheden og omfanget af naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer og navnlig klimaskabte katastrofer i de seneste årtier har været stigende, og at 
der forventes en yderligere stigning, efterhånden som klimaændringerne tager til;

F. der henviser til, at den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik, som sigter mod et 
fælles forsvar, styrker den europæiske identitet og EU's strategiske selvstændighed; der 
henviser til, at et stærkere og mere effektivt europæisk forsvar samtidig er afgørende for 
konsolideringen af den transatlantiske forbindelse i en sammenhæng med strukturelle 
geostrategiske ændringer fremskyndet af den globale økonomiske krise, navnlig i en tid, 
hvor USA er i færd med at repositionere sig strategisk i forhold til 
Asien/Stillehavsområdet;

G. der henviser til, at de 21 EU-medlemsstater, der også er medlemmer af NATO, kan 
konsultere hinanden, når deres territoriale integritet, politiske uafhængighed eller 
sikkerhed er truet, og under alle omstændigheder har forpligtet sig til et kollektivt forsvar 
i tilfælde af et væbnet angreb;

H. der henviser til, at det, selv om medlemsstaterne fortsat har det primære ansvar for 
håndtering af kriser på deres område, stadig hyppigere forekommer, at alvorlige og 
komplekse sikkerhedstrusler lige fra væbnede angreb, terrorisme, naturkatastrofer eller 
CBRN-katastrofer til internetangreb er af grænseoverskridende karakter og let kan blive 
overvældende for den enkelte medlemsstats kapaciteter, hvilket gør det vitalt at skabe 
bindende solidaritet mellem medlemsstaterne og sørge for en koordineret reaktion på 
sådanne trusler;

I. der henviser til, at Lissabontraktaten indførte artikel 42, stk. 7, i TEU ("bestemmelsen om 
gensidigt forsvar" eller "bestemmelsen om gensidig bistand"1) og artikel 222 i TEUF 
("solidaritetsbestemmelsen") for at tage hånd om sådanne bekymringer, men at der nu 
næsten tre år efter traktatens ikrafttrædelse stadig ikke er fastlagt 
gennemførelsesbestemmelser med henblik på at føre disse bestemmelser ud i livet;

Generelle overvejelser

1. opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne, Kommissionen og næstformanden/den 
højtstående repræsentant til at gøre fuld brug af potentialet i alle relevante bestemmelser i 
traktaten, navnlig bestemmelsen om gensidigt forsvar og solidaritetsbestemmelsen, for at 
give alle EU-borgere de samme sikkerhedsgarantier mod både konventionelle og 
ikkekonventionelle trusler på grundlag af principperne om sikkerhedens udelelighed og 
gensidig solidaritet mellem medlemsstaterne og under hensyntagen til behovet for øget 
omkostningseffektivitet og en retfærdig deling af byrder og omkostninger;

2. fremhæver på ny behovet for, at EU’s medlemsstater og EU udformer en politik, der er 
forankret i forebyggelse, beredskab og respons i forhold til alle større sikkerhedstrusler, 
navnlig sådanne som identificeret i den europæiske sikkerhedsstrategi, strategien for den 
indre sikkerhed og de regelmæssige rapporter fra EU's antiterrorkoordinator til Rådet;

                                               
1 I det følgende kaldet ”bestemmelsen om gensidigt forsvar”, selv om traktaten ikke giver 

bestemmelsen noget navn. Jf. navnlig forpligtelsen til gensidigt forsvar i artikel V i den 
ændrede Bruxellestraktat, som dennes signatarstater anser for dækket af artikel 42, stk. 7, 
i TEU (erklæring af 31. marts 2010 fra formandskabet for WEU's Permanente Råd).



3. understreger behovet for, at EU’s medlemsstater og EU regelmæssigt foretager fælles 
vurderinger af trusler og risici på grundlag af en fælles analyse af udvekslede 
efterretninger og under fuld udnyttelse af eksisterende strukturer i EU;

4. noterer sig NATO's nye strategiske koncept, hvorefter organisationen ud over at bevare 
sin rolle som en militær alliance skal opbygge sin kapacitet til at handle som et politisk og 
sikkerhedsmæssigt fællesskab i partnerskab med EU; bemærker, at NATO’s mål og 
målene i artikel 43 i TEU supplerer hinanden;  advarer derfor mod dyrt dobbeltarbejde i 
de to organisationer og det heraf følgende spild af ressourcer og opfordrer indtrængende 
til et meget tættere og mere regelmæssigt politisk samarbejde mellem EU's højtstående 
repræsentant og NATO's generalsekretær hvad angår risikovurdering, 
ressourceforvaltning, politisk planlægning og gennemførelse af både civile og militære 
operationer;

5. opfordrer, samtidig med, at det bekræfter, at beskyttelsen af den territoriale integritet og 
af borgerne fortsat er kernen i forsvarspolitikken, indtrængende Rådet til at efterligne 
NATO's tilgang, som tager højde for de uundgåelige situationer, hvor der er behov for at 
forebygge eksterne trusler af hensyn til de allieredes sikkerhedsinteresser, og det er 
nødvendigt at anvende magt;

6. bekræfter, at EU eller dets medlemsstater kun må anvende magt, såfremt det er lovligt 
begrundet på basis af FN-pagten; understreger i denne sammenhæng den naturgivne ret til 
individuelt eller kollektivt selvforsvar; fastholder sin tilslutning til Osloretningslinjerne 
om anvendelse af internationale militære og civile midler til katastrofehjælp; fremhæver, 
at forebyggelse af konflikter, angreb og katastrofer er at foretrække frem for håndtering af
deres konsekvenser;

7. peger på den lange række instrumenter, som EU og medlemsstaterne har til rådighed til 
imødegåelse af usædvanlige begivenheder i en ånd af solidaritet; minder om nytten af 
retsgrundlagene i artikel 122 i TEUF for økonomisk og finansiel bistand til medlemsstater 
i alvorlige vanskeligheder og i artikel 196 i TEUF for foranstaltninger på 
civilbeskyttelsesområdet;

8. minder om forpligtelsen til systematisk at udvikle gensidig politisk solidaritet i udenrigs-
og sikkerhedspolitikken i overensstemmelse med artikel 24 i TEU; noterer sig de 
muligheder, som Lissabontraktaten giver for øget samarbejde på FUSP-området, herunder 
overdragelse af særlige opgaver og missioner til grupper af stater såvel som konceptet 
med et permanent struktureret samarbejde i militære anliggender;

9. understreger, at formålet med bestemmelserne om gensidigt forsvar og solidaritet ikke er 
at erstatte nogen af disse instrumenter, men at tilvejebringe en paraplystruktur med 
henblik på situationer med ekstraordinære trusler eller skader, navnlig hvor bistanden 
kræver politisk koordinering på højt niveau og inddragelse af militæret, i 
overensstemmelse med principperne om nødvendighed og proportionalitet;

10. opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til inden 
udgangen af 2012 at forelægge deres fælles forslag til en rådsafgørelse om de nærmere 
regler for gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 222, stk. 3 i TEUF, og til i den forbindelse navnlig at præcisere 



de forskellige aktørers roller og kompetencer; opfordrer af hensyn til kohærensen til, at 
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og Den Stående Komité for Den Indre 
Sikkerhed forelægger en fælles udtalelse om gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen 
og i den forbindelse tager begge bestemmelsers politiske og operationelle dimensioner i 
betragtning, herunder forbindelserne med NATO; bemærker, at Rådet bør handle med 
kvalificeret flertal i forbindelse med ikkemilitære aspekter af gensidig hjælp og bistand; 
understreger i denne forbindelse behovet for at holde Parlamentet fuldt orienteret;

Bestemmelsen om gensidigt forsvar

Anvendelsesområde

11. minder medlemsstaterne om deres klare forpligtigelse til at yde al den hjælp og bistand, 
der ligger inden for deres formåen, hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på 
sit territorium; understreger, at det, selv om stort anlagte aggressioner mod en 
medlemsstat forekommer usandsynlige inden for en overskuelig fremtid, fortsat er 
nødvendigt at prioritere både traditionelt territorialt forsvar og forsvar mod nye trusler 
højt; minder også om, at det i traktaten hedder, at forpligtelser og samarbejde på området 
gensidigt forsvar skal være i overensstemmelse med forpligtelser indgået inden for 
rammerne af  NATO, som for de lande, der er medlemmer af NATO, fortsat vil være 
fundamentet for deres kollektive forsvar og forummet for dettes iværksættelse;

12. henleder samtidig opmærksomheden på det lige så vigtige behov for at berede sig på 
situationer, der involverer EU-medlemsstater, der ikke er medlemmer af NATO, eller EU-
medlemsstatsterritorier, som ligger uden for det nordatlantiske område og derfor ikke er 
omfattet af Washingtontraktaten, eller på situationer, hvor der i NATO-regi ikke er nået 
til enighed om kollektiv handling; understreger i denne forbindelse også, at det som 
fastsat i Berlin Plus-aftalen skal være muligt at anvende NATO’s kapaciteter;

13. er af den opfattelse, at selv ikkevæbnede angreb, f.eks. internetangreb på meget vigtig 
infrastruktur, som har til formål at forårsage alvorlige skader og forstyrrelser i en 
medlemsstat, og som identificeres som kommende fra en ekstern enhed, bør være dækket 
af bestemmelsen, hvis medlemsstatens sikkerhed er væsentligt truet af konsekvenserne af 
dette angreb, og at proportionalitetsprincippet i den forbindelse skal respekteres fuldt ud;

Kapaciteter

14. understreger nødvendigheden af, at europæiske lande har troværdige militære kapaciteter;   
opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at udvikle fælles 
militær kapacitet, navnlig gennem EU's og NATO's supplerende sammenlægnings- og 
delingsinitiativer og initiativer vedrørende intelligent forsvar, som repræsenterer en 
overordentlig vigtig vej frem i en tid med stramme forsvarsbudgetter, for på denne måde 
at privilegere europæiske og regionale synergier frem for en kortsigtet national tilgang; 
gentager i denne forbindelse sin opfordring til, at de nationale forsvarsministerier fuldt ud 
udnytter og tager hensyn til arbejdet i Det Europæiske Forsvarsagentur og tilskynder 
medlemsstaterne og Udenrigstjenesten til at forsætte debatten med henblik på at etablere 
det i Lissabontraktaten omhandlede permanente strukturerede samarbejde;



15. mener, at både NATO og EU for at konsolidere deres samarbejde bør koncentrere sig om 
at styrke deres grundlæggende kapaciteter, forbedre interoperabiliteten og samordne deres 
doktriner, planlægning, teknologier, udstyr og uddannelsesmetoder;

16. gentager sin opfordring til systematisk harmonisering af krav til militæret og en 
samordnet forsvarsplanlægnings- og indkøbsproces i EU, som svarer til EU's 
ambitionsniveau og er koordineret med NATO's forsvarsplanlægningsproces; opfordrer, 
under hensyn til det stigende antal sikkerhedsgarantier i kraft af bestemmelsen om 
gensidigt forsvar, medlemsstaterne til at overveje multinationalt samarbejde om 
kapacitetsudvikling og, hvis relevant, specialisering som kerneprincipper i deres 
forsvarsplanlægning;

Strukturer og procedurer

17. opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at foreslå praktiske 
foranstaltninger og retningslinjer til sikring af et effektivt beredskab i tilfælde af, at en 
medlemsstat påberåber sig bestemmelsen om gensidigt forsvar, samt til at foretage en 
analyse af den rolle, EU-institutionerne skal spille, i fald en medlemsstat påberåber sig 
bestemmelsen; er af den opfattelse, at forpligtelsen til at yde hjælp og assistance som et 
udtryk for politisk solidaritet blandt medlemsstaterne bør sikre en hurtig afgørelse i Rådet 
til støtte for medlemsstater under angreb; mener, at konsultationer i overensstemmelse 
med kravet i artikel 32 i TEU vil tjene dette formål, uden at det berører den enkelte 
medlemsstats ret til i mellemtiden at træffe foranstaltninger til at forsvare sig selv;

18. mener, at det, når der gøres en fælles indsats for at forsvare en medlemsstat under angreb, 
bør være muligt at anvende EU's eksisterende krisestyringsstrukturer efter behov, og at 
navnlig muligheden for at aktivere et EU-operationshovedkvarter bør overvejes; 
understreger, at der er behov for et fuldt udbygget permanent EU-operationshovedkvarter 
for at sikre et passende beredskabsniveau og hurtig respons, og gentager opfordringen til 
medlemsstaterne om at etablere en sådan permanent kapacitet på basis af EU-
operationscentret, der blev aktiveret for nylig;

Solidaritetsbestemmelsen

Anvendelsesområde

19. minder om, at EU og medlemsstaterne, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb 
eller for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe, er forpligtet til at handle i 
fællesskab i en ånd af solidaritet for at hjælpe medlemsstaten, hvis dens politiske 
myndigheder anmoder herom; minder desuden om, at EU i sådanne tilfælde skal 
mobilisere alle de instrumenter, der står til dets rådighed, herunder militære ressourcer, 
der stilles til rådighed af medlemsstaterne; minder også om EU’s forpligtelse til at 
mobilisere alle de instrumenter, der står til dets rådighed, for at forebygge terrortrusler i 
EU og for at beskytte demokratiske institutioner og civilbefolkningen mod eventuelle 
terrorangreb;

20. opfordrer til en passende balance mellem fleksibilitet og konsekvens for så vidt angår de 
forskellige typer angreb og katastrofer, der kan udløse anvendelse af bestemmelsen, for at 
sikre, at ingen betydelige trusler som f.eks. internetangreb, pandemier eller energiknaphed 
overses; noterer sig, at solidaritetsbestemmelsen også kan finde anvendelse på alvorlige 



hændelser, der indtræffer uden for EU, men som har en direkte og væsentlig indvirkning 
på en medlemsstat;

21. understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne investerer i deres eget sikkerheds-
og katastrofeberedskab og ikke stoler for meget på andres solidaritet; understreger, at 
medlemsstaterne selv har det primære ansvar for civilbeskyttelse og sikkerhed på deres 
territorium;

22. mener, at en medlemsstat bør påberåbe sig solidaritetsbestemmelsen i situationer, der er 
for overvældende for medlemsstatens indsatskapaciteter, eller som kræver bistand fra 
flere forskellige sektorer og involverer en række aktører, men at det, når en medlemsstat 
først har besluttet at påberåbe sig bestemmelsen, ikke bør kunne diskuteres, om de øvrige 
medlemsstater skal tilbyde bistand; understreger, at solidaritet også indebærer en 
forpligtelse til at investere i tilstrækkelige nationale kapaciteter og EU-kapaciteter;

23. mener, at solidaritetsbestemmelsen kan være med til at forbedre EU's image hos EU-
borgerne, idet den er et håndgribeligt bevis på fordelene ved et øget EU-samarbejde hvad 
angår krisestyrings- og katastrofeberedskabskapaciteter;

Kapaciteter og ressourcer

24. understreger, at gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen bør udgøre en integrerende 
del af et permanent kriseberedskabs-, krisestyrings- og krisekoordineringssystem i EU, 
der bygger på de eksisterende sektorale instrumenter og kapaciteter og sørger for en 
effektiv mobilisering af dem med henblik på levering af en koordineret multisektoral 
indsats, når der er behov herfor; understreger, at gennemførelsen i princippet ikke bør føre 
til skabelsen af ad hoc-værktøjer; 

25. påpeger, at civilbeskyttelsesmekanismen spiller en grundlæggende rolle som et centralt 
solidaritetsbaseret instrument for en hurtig europæisk indsats i en lang række forskellige 
krisesituationer; støtter hovedlinjerne i Kommissionens forslag om at styrke mekanismen1

ved at bygge videre på Kommissionens meddelelse fra 2010 med titlen "Hen imod et 
styrket EU-katastrofeberedskab" og ved at hente inspiration i Barnierrapporten fra 2006;

26. noterer sig det igangværende arbejde med at gennemføre strategien for den indre 
sikkerhed, navnlig inden for bekæmpelse af terrorisme, bekæmpelse af 
internetkriminalitet og tilvejebringelse af øget modstandskraft mod kriser og katastrofer; 
understreger, at gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen ikke kun handler om at 
etablere procedurer, der skal tages i brug, så snart der opstår en stor krise, men helt 
grundlæggende handler om kapacitetsopbygning, forebyggelse og beredskab; minder om 
relevansen af krisestyringsøvelser, der er skræddersyet til de specifikke krisesituationer, 
som bestemmelsen dækker;

27. bemærker, at oprettelsen af en frivillig pool af civilbeskyttelseskapaciteter vil øge EU's 
beredskab markant og gøre det muligt at slå fast, hvor der findes huller, som skal 
afhjælpes; fremhæver betydningen af fælles analyser af huller med henblik på en effektiv 
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civilbeskyttelsesordning (COM(2011)0934).



fokusering af alle parters bestræbelser og på at sikre, at hver enkelt medlemsstat bidrager 
med sin rimelige andel;

28. finder, at det, hvor det drejer sig om omkostningsintensive kapaciteter, navnlig 
kapaciteter til brug for mindre sandsynlige risici, giver god økonomisk mening for 
medlemsstaterne at finde frem til løsninger bestående i fælles investering i og fælles 
udvikling af sådanne nødvendige værktøjer, navnlig i den nuværende finansielle krise; 
minder i lyset heraf om behovet for at bygge på både Kommissionens, Det Europæiske 
Forsvarsagenturs og andre EU-agenturers ekspertise og erfaring;

29. fremhæver betydningen af at sikre, at solidaritet understøttes af tilstrækkelige EU-
finansieringsmekanismer, som giver en tilstrækkelig grad af fleksibilitet i nødsituationer; 
glæder sig over forslaget om øget samfinansiering inden for rammerne af 
civilbeskyttelsesmekanismen, navnlig hvad angår transportomkostninger; noterer sig 
bestemmelserne for katastrofebistand i forslaget om en fond for intern sikkerhed;

30. minder om, at Solidaritetsfonden kan yde finansiel bistand efter en stor katastrofe; minder 
også om, at Rådet i henhold til artikel 122, stk. 2, i TEU kan yde yderligere finansiel 
støtte fra Unionen, når en medlemsstat er i vanskeligheder eller trues af alvorlige 
problemer på grund af naturkatastrofer eller usædvanlige begivenheder, som den ikke selv 
er herre over;

31. minder om, at Rådet i henhold til bestemmelserne i artikel 122, stk. 1, i TEU kan vedtage 
foranstaltninger til imødegåelse af en vanskelig økonomisk situation i en ånd af 
solidaritet, navnlig hvis der opstår alvorlige forsyningsvanskeligheder med hensyn til 
visse produkter, især på energiområdet; understreger betydningen af at betragte denne 
bestemmelse som en del af EU's omfattende solidaritetsværktøjskasse til imødegåelse af 
nye store sikkerhedsudfordringer, f.eks. udfordringerne inden for energisikkerhed og 
inden for forsyningssikkerhed med hensyn til andre kritiske produkter, navnlig i tilfælde 
af politisk motiverede blokader;

Strukturer og procedurer

32. understreger, at EU skal have effektive kriseberedskabsstrukturer med overvågning 
døgnet rundt og en indsatskapacitet, der kan give tidlig varsling og opdateringer om den 
aktuelle situation til alle relevante aktører; bemærker, at der findes en lang række 
forskellige overvågningscentre på EU-plan, og at dette sætter spørgsmålstegn ved, om 
koordineringen er effektiv nok i tilfælde af komplekse flerdimensionelle kriser; noterer 
sig etableringen af et situationsrum i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og 
tilstedeværelsen af en række sektorspecifikke overvågningscentre i Kommissionens 
tjenestegrene og specialiserede EU-organer; henleder navnlig opmærksomheden på GD 
ECHO's Monitorerings- og Informationscenter, GD HOME's kontor for strategisk analyse 
og beredskabskapacitet, GD SANCO's sundhedskrisekoordinationscenter og Frontex' 
situationsrum;

33. understreger atter behovet for at undgå unødvendige overlapninger og for at sikre 
kohærens og effektiv koordinering i praksis, navnlig nu, hvor ressourcerne er knappe; 
noterer sig, at der findes forskellige opfattelser af, hvorledes disse mange forskellige 
overvågningskapaciteter skal rationaliseres, og at nogle af disse opfattelser støtter sig til 



tanken om en central one-stop-shop, mens andre går ind for bedre indbyrdes forbindelser 
mellem de specialiserede faciliteter;

34. er af den opfattelse, at de mange forskellige potentielle kriser lige fra oversvømmelser til 
CBRN-angreb eller -katastrofer uvægerligt kræver mange forskellige specialiserede 
tjenester og netværk, og at en sammenlægning af disse ikke nødvendigvis vil medføre 
større effektivitet; finder samtidig, at alle specialiserede tjenester på EU-plan bør 
integreres i et enkelt sikret informationssystem, og opfordrer Kommissionen og 
næstformanden/den højtstående repræsentant til at arbejde for at styrke den interne 
koordinationsplatform ARGUS;

35. fremhæver behovet for politisk koordinering i Rådet i tilfælde af alvorlige kriser; noterer 
sig undersøgelsen af EU's katastrofe- og krisekoordinationsordninger (CCA) og glæder 
sig over aftalen i Rådet om den nye konceptuelle ramme for CCA, der gør brug af de 
almindelige rådsprocedurer, navnlig Coreper, i stedet for ad hoc-strukturer; understreger, 
at imødegåelse af kriser af en sådan størrelsesorden og art på politisk plan i EU på 
sammenhængende, effektiv og rettidig vis kun kræver ét sæt ordninger; mener derfor, at 
de nye CCA også bør støtte solidaritetsbestemmelsen;

36. tilskynder til bestræbelser på at rationalisere og forbedre integrationen af de mange 
forskellige webbaserede platforme til kommunikations- og informationsdeling om 
nødsituationer, herunder CCA’s webside, ARGUS, det fælles varslings- og 
informationssystem til kommunikation og udveksling af information (CECIS) og Health 
Emergency & Diseases Information System (HEDIS), for at muliggøre en uforstyrret, 
gratis og effektiv informationsstrøm på tværs af sektorale og institutionelle grænser; 
noterer sig Rådets beslutning om at styrke CCA's webside for at kunne bruge den som 
den fremtidige webplatform i krisesituationer, der kræver politisk koordinering på EU-
plan;

37. tilskynder til udviklingen af en fælles situationsforståelse, som er afgørende for 
håndteringen af store multisektorale kriser, hvor de politiske myndigheder skal gives 
hurtige og omfattende opdateringer; glæder sig over CCA-undersøgelsens fokus på 
udviklingen af en integreret situationsforståelse og -analyse (ISAA) til brug for EU-
institutionerne og medlemsstaterne og opfordrer Rådet til at sikre en rettidig 
gennemførelse heraf; påpeger, at en fælles situationsforståelse næppe er mulig uden en 
informationsdelingskultur, og at udviklingen af en sådan næppe er mulig uden en klar 
rollefordeling;

38. glæder sig over den planlagte opgradering af Monitorerings- og Informationscenteret med 
henblik på at oprette et europæisk katastrofeberedskabscenter og understreger, at dette bør 
udgøre en af hjørnestenene i EU’s interne system for hurtig reaktion; mener, at 
koordineringsansvaret for multisektorale kriser skal fastlægges fra krise til krise i 
overensstemmelse med tyngdepunktsprincippet;

39. påpeger, at store kriser af en størrelsesorden, som berettiger udløsningen af 
solidaritetsbestemmelsen, i det nuværende globale miljø, hvor der er tale om en 
mangedobling af indbyrdes afhængigheder, sandsynligvis vil være flerdimensionelle og 
have en international dimension, der gør, at tredjelandsstatsborgere berøres af dem, eller 
at der er brug for en international indsats for at imødegå dem; understreger, at EEAS skal 
spille en vigtig rolle i sådanne tilfælde; 



40. opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres kapaciteter til at yde og modtage bistand og 
opfordrer dem ligeledes til at udveksle bedste praksis om, hvorledes de kan strømline 
deres nationale krisekoordineringsprocedurer og samarbejdet mellem deres nationale 
krisekoordineringscentre og EU; er af den opfattelse, at det også bør overvejes at 
planlægge og gennemføre passende kriseberedskabsøvelser i hele EU med deltagelse af 
nationale kriseberedskabsstrukturer og de relevante EU-strukturer;

41. mener, at det er meget vigtigt at etablere de nødvendige proceduremæssige og 
organisatoriske forbindelser mellem de relevante tjenester i medlemsstaterne for at sikre, 
at solidaritetsbestemmelsen fungerer hensigtsmæssigt, når den aktiveres;

42. understreger, at enhver beslutningsproces, der finder sted i Rådet efter en anmodning om 
hjælp under solidaritetsbestemmelsen, ikke må være ødelæggende for EU's reaktionsevne, 
og at kriseberedskab gennem de eksisterende mekanismer, f.eks. 
civilbeskyttelsesmekanismen, skal kunne iværksættes omgående uanset sådanne politiske 
beslutninger; påpeger, at anvendelsen af militære midler til støtte for 
civilbeskyttelsesoperationer allerede er mulig på det operationelle plan uden aktivering af 
solidaritetsbestemmelsen, således som det sås af det vellykkede samarbejde mellem 
Kommissionen og EU's militærstab i tidligere operationer i Pakistan eller Libyen; 

43. fremhæver behovet for en detaljeret beskrivelse af den demokratiske procedure, der skal 
anvendes, når en medlemsstat påberåber sig solidaritetsbestemmelsen, og som tillige bør 
sikre ansvarlighed for de trufne beslutninger og omfatte den behørige inddragelse af de 
nationale parlamenter og Europa-Parlamentet; understreger betydningen af at forhindre 
enhver uforholdsmæssig anvendelse af bestemmelsen på bekostning af de grundlæggende 
rettigheder; 

44. konstaterer, at Parlamentet og Rådet, som EU’s lovgivere og budgetmyndighed, bør 
holdes underrettet om situationen på stedet i tilfælde af en katastrofe eller et angreb, der 
udløser solidaritetsbestemmelsen, samt om katastrofens eller angrebets oprindelse og 
mulige konsekvenser, således at der til fremtidig brug kan gennemføres en grundig og 
objektiv vurdering baseret på ajourførte og konkrete oplysninger;

45. minder om, at solidaritetsbestemmelsen kræver, at Det Europæiske Råd regelmæssigt 
vurderer de trusler, som Unionen stilles over for; er af den opfattelse, at sådanne 
vurderinger skal koordineres med NATO og bør foretages på mindst to forskellige 
niveauer, dvs. på et mere langsigtet grundlag i Det Europæiske Råd i en proces, som også 
bør give nye næring til strategisk tænkning, der skal afspejles i fremtidige opdateringer af 
den europæiske sikkerhedsstrategi og strategien for EU's indre sikkerhed, og desuden 
gennem hyppigere, omfattende oversigter over aktuelle trusler;

46. finder, at vurderinger af trusler skal suppleres med risikovurderinger, der analyserer 
truslerne i lyset af eksisterende svagheder og dermed identificerer de kapacitetshuller, 
som det er mest presserende at afhjælpe; minder om, at EU, i forbindelse med 
gennemførelsen af strategien for EU's indre sikkerhed, senest i 2014 bør fastlægge en 
sammenhængende risikostyringspolitik, som kæder vurderinger af trusler og risici 
sammen med beslutningstagning; minder også om, at Kommissionen inden udgangen af 
2012 og på grundlag af nationale risikoanalyser bør udarbejde en tværsektoral oversigt 
over de store natur- eller menneskeskabte risici, som EU kan blive stillet over for i 



fremtiden; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle deres nationale risikovurderinger og 
risikostyringsplaner, således at der kan foretages en fælles vurdering af situationen;

47. understreger, at de heraf følgende fælles vurderinger af mange forskellige risici skal gøre 
brug af kapaciteterne i EU's Situationscenter og således støtte sig til udvekslede 
efterretninger og integrere input fra alle de EU-organer, der beskæftiger sig med 
vurderinger af trusler og risici, f.eks. de relevante tjenestegrene i Kommissionen 
(herunder GD HOME, GD ECHO og GD SANCO) og EU-agenturer (Europol, Frontex, 
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme m.fl.);

o

o     o

48. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden/den højtstående 
repræsentant, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes parlamenter, NATO's 
Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær.


