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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at i det nuværende globale sikkerhedsmiljø, hvor nogle nationer tager 
afstand fra multilateralisme, bør en integreret del af EU's strategiske autonomi være den 
uafhængige kapacitet til at garantere borgernes sikkerhed over for et stigende antal 
trusler, herunder væbnede konflikter i næromgivelserne, cyberangreb og 
desinformationskampagner, samt aktivt at fremme fred, stabilitet, menneskerettigheder 
og demokrati i og uden for naboområderne og fremme sine værdier;

2. fremhæver, at det, med respekt for adskillige medlemsstaters traditioner med militær 
neutralitet, er afgørende at sikre EU-borgernes opbakning for at understøtte den 
politiske ambition om en EU-forsvarspolitik; understreger, at de seneste offentlige 
meningsmålinger viser, at tre fjerdedele af EU-borgerne går ind for mere samarbejde 
mellem medlemsstaterne på sikkerheds- og forsvarsområdet og således støtter en fælles 
forsvars- og sikkerhedspolitik for EU-medlemsstaterne, en andel, der har været over 
70 % siden 2004;

3. bemærker, at Unionen politisk, diplomatisk og militært har været langsom til at reagere 
på og tilpasse sig til nye kriser og dette nye internationale miljø; mener, at inden for det 
specifikke forsvarsområde har en politisk modvilje mod i videst muligt omfang at 
gennemføre de solide bestemmelser, der er fastsat i EU-traktaterne, og de talrige 
samarbejdsaftaler mellem medlemsstaterne svækket EU's evne til at spille en afgørende 
rolle i forbindelse med eksterne kriser;

4. opfordrer til, at der tages gradvise skridt mod en fælles forsvarspolitik (artikel 42, stk. 2, 
i TEU) og i sidste ende et fælles forsvar, mens man samtidig styrker 
konfliktforebyggelse og løsningstiltag, herunder ved at øge de finansielle, 
administrative og menneskelige ressourcer, der er afsat til mægling, dialog, forsoning, 
fredsopbygning og øjeblikkeligt kriseberedskab;

5. opfordrer derfor Det Europæiske Råd til at vise en entydig vilje til den langsigtede 
udvikling af den europæiske forsvarsunion med en klar køreplan; anmoder også 
indtrængende Det Europæiske Råd om at gå fra enstemmighed til kvalificeret flertal i 
forbindelse med FUSP og FSFP, hvor traktaten om Den Europæiske Union tillader det, 
også hvad angår afgørelser om civile FSFP-missioner; anerkender endvidere, at intet 
land er i stand til at løse sikkerhedsudfordringerne på det europæiske kontinent og i dets 
umiddelbare naboskab alene;

6. glæder sig over gennemførelsen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO), 
som fastsat i artikel 42, stk.6, og artikel 46 i TEU som et første vigtigt skridt i denne 
retning og mod et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne på sikkerheds- og 
forsvarsområdet; understreger, at medlemsstaterne har mulighed for at inddrage 
Kommissionen i udviklingen af PESCO-relaterede projekter i overensstemmelse med 
interne forvaltningsregler;
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7. glæder sig over Kommissionens nyvalgte formand, von der Leyens, politiske 
retningslinjer, der fokuserer på en "geopolitisk" dimension og understreger behovet for 
at tage yderligere modige skridt imod en reel europæisk forsvarsunion i løbet af de 
næste fem år; glæder sig endvidere over yderligere løfter om at indfri Parlamentets 
mangeårige anmodning om at tillægge forsvaret en større institutionel status, idet 
oprettelsen af et generaldirektorat er blevet foreslået i dette øjemed;

8. glæder sig over, at flere medlemsstater for nylig har opfordret til, at der oprettes et EU-
sikkerhedsråd med henblik på at koordinere medlemsstaternes forsvarspolitik, særligt 
hvad angår cybersikkerhed og kampen mod terrorisme, og på i fællesskab at udvikle 
EU's forsvarsstrategi; mener, at særligt den institutionelle dimension af dette koncept 
skal defineres yderligere, og der skal foretages en vurdering af dets merværdi;

9. mener, at en EU-hvidbog om sikkerhed og forsvar ville være et afgørende strategisk 
redskab til at forstærke forvaltningen af EU's forsvarspolitik, og at den under den 
gradvise udformning af en europæisk forsvarsunion ville muliggøre strategisk og 
langsigtet planlægning samt gradvist synkronisere arbejdsgange i forbindelse med 
forsvar på tværs af medlemsstaterne; opfordrer Rådet og næstformanden i 
Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (NF/HR) til at udarbejde et sådant redskab, med henblik på at 
inkludere det i f.eks. planlægningen af den flerårige finansielle ramme (FFR) og med 
det yderligere mål at sikre overensstemmelse mellem gennemførelsesplanen for 
sikkerhed og forsvar under EU's globale strategi, den samordnede årlige gennemgang 
vedrørende forsvar (CARD) og PESCO;

10. understreger, at EU-hvidbogen også bør beskrive mulige scenarier for mulige fremtidige 
militæroperationer og behandle spørgsmålet om, hvordan og under hvilke 
omstændigheder der er passende og legitime grunde til at udsende FSFP-missioner for 
at håndtere krisesituationer, humanitære kriser og konflikter;

11. mener, at CARD bør reformeres for at muliggøre mere strategisk øvelse i 
overensstemmelse med den ajourførte globale EU-strategi; fremhæver, at den videre 
udvikling af EU's strategiske autonomi, der er forankret i PESCO, vil kræve en drøftelse 
om omfanget af de projekter, der bliver udviklet under dets ledelse; fremhæver, at der 
kræves en afklaring af samspillet mellem forskellige initiativer taget af medlemsstaterne 
og PESCO, særligt i forbindelse med projekter såsom en europæisk interventionsstyrke, 
rammenationer, en fælles indsatsstyrke eller Eurokorps, eftersom de er afhængige af 
forskellige grader af institutionelt samarbejde;

12. understreger, at dybere integrering på sikkerheds- og forsvarsområdet også bør betyde 
mere demokratisk kontrol gennem parlamentarisk kontrol; gentager derfor behovet for 
at styrke Europa-Parlamentets rolle på dette område, navnlig gennem nedsættelse af et 
fuldgyldigt udvalg om sikkerhed og forsvar, der bør suppleres af fælles 
interparlamentariske møder mellem repræsentanter fra de nationale parlamenter og 
medlemmer af Europa-Parlamentet; opfordrer medlemsstaternes regeringer til at 
engagere og inddrage deres nationale parlamenter i beslutninger, der er taget inden for 
FSFP-området;

13. minder om eksistensen af artikel 44 i TEU, som fastsætter yderligere 
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fleksibilitetsbestemmelser og indfører muligheden for at overlade gennemførelsen af 
krisestyringsopgaver til en gruppe af medlemsstater, der ville udføre sådanne opgaver i 
EU's navn og under politisk kontrol samt strategisk vejledning fra Den Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitiske Komité og EU-Udenrigstjenesten;

14. gentager behovet for, at fjerne hindringer for indsættelsen af EU's kampgrupper og 
mener, at kravet om enstemmighed i Rådet undergraver selve formålet med disse 
grupper - at handle som en hurtig militær reaktionskapacitet, der reagerer på kriser og 
konflikter rundt om i verden; mener, at der er behov for at omdanne disse grupper til 
permanente multinationale enheder, og anmoder om, at de eksisterende europæiske 
militære strukturer integreres i EU’s institutionelle rammer;

15. understreger, at den kommende konference om Europas fremtid bør indeholde 
refleksioner om den fremtidige europæiske forsvarsunion og i særdeleshed om behovet 
for at etablere en europæisk interventionsstyrke med en så effektiv forsvarskapacitet, at 
den skal kunne deltage i fredsbevarende aktiviteter, forebygge konflikter og styrke den 
internationale sikkerhed i overensstemmelse med FN-pagten og de opgaver, der er 
fastsat i artikel 43, stk. 1, i TEU;

16. advarer om de mange institutionelle aktører og overlap i EU's forsvarsmiljø; anmoder 
alle aktører om at reflektere over, hvordan det er muligt at forbedre dette miljø for at 
gøre det mere forståeligt for borgere, mere institutionelt logisk og kohærent samt mere 
leveringseffektivt;

17. opfordrer indtrængende Rådet til, i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, at 
vedtage hastebestemmelser om tredjepartsenheders deltagelse i PESCO;

18. bekræfter på ny Unionens engagement i NATO, der forbliver et nøgleelement i vores 
fælles sikkerhed; bemærker imidlertid, at tæt samarbejde mellem EU og dens tætteste 
allierede ikke bør hindre oprettelsen af EU's forsvarsunion;

19. mener, at en konkurrencedygtig forsvarsindustri er afgørende for Europa; advarer om, at 
forskellige nationale bestemmelser, licensudstedelsesprocedurer, eksportkontrollister og 
mangel på informationsudveksling forbliver de centrale hindringer for opbyggelsen af 
en egentlig og effektiv europæisk forsvarsindustri, på trods af de bestræbelser, der blev 
foretaget i løbet af de seneste år, som i forbindelse med programmet for udvikling af 
den europæiske forsvarsindustri og Den Europæiske Forsvarsfond;

20. fremhæver sin støtte til oprettelsen af en selvstændig EU-efterretningskapacitet, der 
burde øge fælles sikkerhedsbestræbelser og sikre interoperabiliteten mellem nationale 
efterretningstjenester; 

21. opfordrer til overvejelser angående, hvilken rolle Det Europæiske Forsvarsagentur bør 
spille i den gradvise udformning af en fælles EU-forsvarspolitik;

22. understreger behovet for at styrke Det Europæiske Forsvarsagentur ved at udstyre det 
med de nødvendige ressourcer og politiske opbakning og derved give det mulighed for 
at spille en ledende og koordinerende rolle i EU's FSFP, herunder i kapacitetsudvikling, 
forskning og indkøb; gentager sit synspunkt om, at dette bedst kan ske ved at lade 
finansieringen af agenturets personale- og driftsomkostninger indgå i EU-budgettet;
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23. bemærker, at klausulen om gensidig bistand (artikel 42, stk. 7, i TEU) fokuserer på 
medlemsstaternes forpligtelser (og ikke selve EU's), mens solidaritetsbestemmelsen 
(artikel 222, i TEUF) fastsætter, at Unionen og dens medlemsstater skal handle i 
fællesskab, men begge bestemmelser introducerer bindende forpligtelser mellem 
medlemsstater, og begge fastsætter grunde til at trække på "alle tilgængelige midler", 
når det er nødvendigt; mener derfor, at en yderligere præcisering af, hvordan begge 
bestemmelser bliver udløst, gennemført og forbundet er fuldt ud berettiget, særligt når 
truslen er uklar;

24. gentager, at artikel 42, stk. 7, i TEU fastsætter en klausul om gensidig bistand inden for 
kollektiv sikkerhed; understreger, at artikel 42, stk. 7, i TEU, der hidtil kun er blevet 
anvendt én gang, kan udgøre en katalysator for den videre udvikling af EU's sikkerheds- 
og forsvarspolitik, og føre til stærkere forpligtelser fra alle medlemsstater; beklager, at 
betingelserne for at aktivere denne artikel og de nærmere bestemmelser vedrørende den 
nødvendige bistand aldrig er blevet klart defineret; anmoder om en analyse af 
gennemførelsen af klausulen om gensidig bistand og om en forberedelse af yderligere 
retningslinjer om dens fremtidige gennemførelse.

25. understreger, at solidaritetsbestemmelsen (artikel 222 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) også giver Unionen og medlemsstaterne mulighed for at 
yde bistand til en medlemsstat, der udsættes for et terrorangreb eller er offer for en 
naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe; minder om, at Den Europæiske 
Unions strategi for cybersikkerhed fra 2013 anfører, at "en cyberhændelse eller et 
cyberangreb, der er særligt alvorlige, vil kunne udgøre tilstrækkelig begrundelse for, at 
en medlemsstat kan påberåbe sig EU’s solidaritetsbestemmelse" (artikel 222 i TEUF); 
minder også om, at Rådets afgørelse 2014/415/EU af 24. juni 2014 om ordninger til 
Unionens gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen1 fastsætter, at 
solidaritetsbestemmelsen anmoder Unionen om at mobilisere alle de instrumenter, der 
er til rådighed, herunder de strukturer, der er udviklet inden for rammerne af FSFP; 
anmoder medlemsstaterne om at overveje en aktivering af solidaritetsbestemmelsen i 
fremtiden.

1 EUT L 192 af 30.1.2014, s. 53.
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