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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att i den nuvarande globala säkerhetsmiljön, där vissa länder 
tar ett steg tillbaka från multilateralismen, bör en integrerad del av EU:s strategiska 
autonomi vara den oberoende kapaciteten att garantera säkerheten för sina egna 
medborgare i förhållande till ett ökande antal hot, inbegripet väpnade konflikter i EU:s 
närhet, it-angrepp och desinformationskampanjer, tillsammans med aktivt främjande av 
fred, stabilitet, mänskliga rättigheter och demokrati i EU:s grannländer och övriga delar 
av världen samt främjande av unionens värden.

2. Europaparlamentet betonar att det, med respekt för den militära neutraliteten i flera av 
medlemsstaterna, är mycket viktigt att säkerställa stödet från unionsmedborgarna för att 
underbygga den politiska ambitionen i EU:s försvarspolitik. Parlamentet understryker 
att tre fjärdedelar av unionsmedborgarna enligt de senaste opinionsundersökningarna 
förespråkar ökat säkerhets- och försvarssamarbete medlemsstaterna emellan och därmed 
en gemensam försvars- och säkerhetspolitik för medlemsstaterna, en andel som har 
legat på över 70 procent sedan 2004.

3. Europaparlamentet konstaterar att unionen har varit långsam med att reagera på och 
anpassa sig – politiskt, diplomatiskt och militärt – till nya kriser och till detta nya 
internationella sammanhang. På det specifika området försvar anser parlamentet att den 
politiska oviljan att till fullo genomföra de kraftfulla bestämmelser som fastställs i EU-
fördragen och de många samarbetsarrangemangen mellan medlemsstater har försvagat 
EU:s förmåga att spela en avgörande roll i externa kriser.

4. Europaparlamentet efterlyser successiva steg i riktning mot en gemensam 
försvarspolitik (artikel 42.2 i EU-fördraget) och i slutändan ett gemensamt försvar, 
samtidigt som man stärker strategierna för förebyggande och lösning av konflikter, 
bland annat genom att öka de finansiella, administrativa och mänskliga resurserna för 
medling, dialog, försoning, fredsbyggande och omedelbara krisåtgärder.

5. Europaparlamentet uppmanar därför Europeiska rådet att göra ett tydligt åtagande för en 
långsiktig utveckling av den europeiska försvarsunionen med en tydlig färdplan. 
Europeiska rådet uppmanas också eftertryckligen att gå över från enhällighet till 
omröstning med kvalificerad majoritet inom Gusp och GSFP där fördraget om 
Europeiska unionen tillåter det, även när det gäller beslut om civila GSFP-uppdrag. 
Parlamentet är vidare medvetet om att inget land på egen hand kan hantera 
säkerhetsutmaningarna på den europeiska kontinenten och i dess omedelbara närhet.

6. Europaparlamentet välkomnar genomförandet av ett permanent strukturerat samarbete 
(Pesco), i enlighet med artiklarna 42.6 och 46 i EU-fördraget, som ett viktigt första steg 
i denna riktning och mot ett förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet betonar att medlemsstaterna har möjlighet att involvera 
kommissionen i arbetet med Pesco-relaterade projekt i enlighet med de interna 
styrningsreglerna.
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7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillträdande ordförande von der Leyens 
politiska riktlinjer, som bygger på en ”geopolitisk” dimension och som betonar behovet 
av att vidta ytterligare djärva åtgärder under de kommande fem åren i riktning mot en 
verklig europeisk försvarsunion. Dessutom välkomnas de ytterligare åtaganden som 
gjorts när det gäller parlamentets långvariga krav att det bör fästas större institutionell 
vikt vid försvarsfrågorna, inklusive förslaget om att inrätta ett särskilt generaldirektorat 
i detta syfte.

8. Europaparlamentet välkomnar att flera medlemsstater nyligen efterlyste att det inrättas 
ett säkerhetsråd på EU-nivå i syfte att samordna medlemsstaternas försvarspolitik – 
särskilt när det gäller it-säkerhet och terrorismbekämpning – och gemensamt utveckla 
EU:s försvarsstrategi. Parlamentet anser att i synnerhet den institutionella dimensionen 
av detta koncept måste definieras ytterligare och att en relevant bedömning av dess 
mervärde måste göras.

9. Europaparlamentet anser att en EU-vitbok om säkerhet och försvar skulle vara ett 
mycket viktigt strategiskt verktyg för att stärka styrningen av EU:s försvarspolitik, och 
att en sådan vitbok skulle bidra till att gradvis utforma den europeiska försvarsunionen 
samtidigt som den skulle erbjuda strategisk, långsiktig planering samt möjliggöra en 
successiv synkronisering av försvarscyklerna i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik att utarbeta ett sådant verktyg, för att ta med det bland annat 
under planeringen av den fleråriga budgetramen, och med det ytterligare målet att 
säkerställa överensstämmelse mellan EU:s globala strategi: genomförandeplanen för 
säkerhet och försvar, den samordnade årliga försvarsöversikten (CARD) och Pesco.

10. Europaparlamentet understryker att EU:s vitbok även bör beskriva möjliga scenarier för 
eventuella framtida militära insatser och ta upp frågan om hur och under vilka 
omständigheter det finns adekvata och berättigade skäl för att genomföra GSFP-
uppdrag för att hantera krissituationer, humanitära kriser och konflikter.

11. Europaparlamentet anser att verktyget för den samordnade årliga försvarsöversikten bör 
reformeras för att möjliggöra ett mer strategiskt arbete i linje med EU:s uppdaterade 
globala strategi. Parlamentet betonar att den fortsatta utvecklingen av EU:s strategiska 
autonomi, som är förankrad i Pesco, kommer att kräva en diskussion om omfattningen 
av de projekt som utvecklas under dess ledning. Parlamentet betonar att det krävs ett 
klargörande av samspelet mellan å ena sidan olika initiativ som tas av medlemsstater 
och å andra sidan Pesco, i synnerhet när det gäller projekt såsom en europeisk 
insatsstyrka, ramnationer, en gemensam insatsstyrka (Joint Deployment Force) eller 
Europakåren, eftersom de är beroende av olika grader av institutionellt samarbete.

12. Europaparlamentet betonar att en fördjupad integration inom säkerhet och försvar också 
bör medföra en ökad demokratisk granskning genom parlamentarisk kontroll. 
Parlamentet upprepar därför behovet av att stärka parlamentets roll på detta område, 
närmare bestämt genom att inrätta ett fullfjädrat utskott för säkerhet och försvar som bör 
kompletteras med gemensamma interparlamentariska sammanträden mellan företrädare 
för de nationella parlamenten och ledamöter av Europaparlamentet. Medlemsstaternas 
regeringar uppmanas att involvera och samverka med sina nationella parlament om de 
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beslut som fattas inom ramen för GSFP.

13. Europaparlamentet påminner om artikel 44 i EU-fördraget, där det fastställs ytterligare 
flexibilitetsbestämmelser och införs en möjlighet att anförtro genomförandet av 
krishanteringsuppdrag åt en grupp medlemsstater. Denna grupp medlemsstater skulle 
utföra sådana uppdrag på EU:s vägnar, under politisk kontroll och strategisk ledning av 
kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och Europeiska utrikestjänsten.

14. Europaparlamentet upprepar behovet av att avlägsna hinder för utplaceringen av EU:s 
stridsgrupper och anser att kravet på enhällighet i rådet undergräver dessa gruppers 
själva syfte – att fungera som en militär kapacitet för snabba insatser som reaktion på 
framväxande kriser och konflikter runt om i världen. Parlamentet anser att dessa 
grupper måste omvandlas till permanenta multinationella enheter, och kräver att de 
befintliga europeiska militära strukturerna integreras i EU:s institutionella ram.

15. Europaparlamentet betonar att den kommande konferensen om Europas framtid bör 
inbegripa reflektion över den framtida europeiska försvarsunionen och i synnerhet 
behovet av att inrätta en europeisk insatsstyrka med tillräckligt effektiv 
försvarskapacitet för att kunna verka i fredsbevarande och konfliktförebyggande syfte 
och stärka den internationella säkerheten i enlighet med FN-stadgan och de uppgifter 
som anges i artikel 43.1 i EU-fördraget.

16. Europaparlamentet varnar för mångfalden av institutionella aktörer och överlappningar i 
EU:s försvarsmiljö. Alla berörda parter uppmanas att reflektera över hur det vore 
möjligt att förbättra denna miljö för att göra den mer begriplig för medborgarna, mer 
institutionellt logisk och konsekvent samt mer effektiv när det gäller att uppnå resultat.

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att, mot bakgrund av utsikterna rörande 
Förenade kungarikets utträde ur EU, anta brådskande bestämmelser om tredje parters 
deltagande i Pesco.

18. Europaparlamentet bekräftar på nytt unionens åtagande i fråga om Nato, som förblir en 
central pelare i vår gemensamma säkerhet. Ett nära samarbete mellan EU och dess 
närmaste allierade bör dock inte hindra skapandet av en europeisk försvarsunion.

19. Europaparlamentet anser att en konkurrenskraftig försvarsindustri är av avgörande 
betydelse för Europa. Trots de ansträngningar som gjorts under de senaste åren, t.ex. när 
det gäller det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och Europeiska 
försvarsfonden, varnar parlamentet för att olika nationella bestämmelser, 
licensieringsförfaranden och exportkontrollförteckningar samt bristen på 
informationsutbyte kvarstår som de främsta hindren för att skapa en verklig och 
ändamålsenlig europeisk försvarsindustri.

20. Europaparlamentet framhåller sitt stöd för inrättandet av en oberoende EU-
underrättelsekapacitet, som bör öka ansträngningarna för den gemensamma säkerheten 
och säkerställa interoperabilitet mellan nationella underrättelsetjänster. 

21. Europaparlamentet efterlyser funderingar kring vilken roll Europeiska försvarsbyrån bör 
spela i den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik för EU.
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22. Europaparlamentet framhåller behovet att stärka Europeiska försvarsbyråns (EDA) roll 
genom att tillhandahålla byrån de resurser och det politiska stöd som krävs och därmed 
göra det möjligt för den att ta på sig en ledande och samordnande roll i EU:s 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, också i samband med kapacitetsutveckling, 
forskning och upphandling. Parlamentet anser fortfarande att det vore bäst om detta 
gjordes genom en finansiering av byråns personal- och driftskostnader med medel från 
unionens budget.

23. Europaparlamentet noterar att klausulen om ömsesidigt bistånd (artikel 42.7 i EU-
fördraget) fokuserar på medlemsstaternas (och inte själva unionens) skyldigheter, 
medan solidaritetsklausulen (artikel 222 i EUF-fördraget) föreskriver att unionen och 
dess medlemsstater ska handla gemensamt. Däremot införs i båda klausulerna bindande 
åtaganden mellan medlemsstaterna, och i båda klausulerna fastställs även skäl för att på 
begäran utnyttja alla till buds stående medel. Parlamentet anser därför att ytterligare 
förtydliganden om hur de båda klausulerna aktiveras, genomförs och hänger ihop är 
fullt motiverade, särskilt när hotet i fråga är oklart.

24. Europaparlamentet upprepar att det genom artikel 42.7 i EU-fördraget fastställs en 
klausul om ömsesidigt bistånd i samband med kollektiv säkerhet. Parlamentet 
understryker att artikel 42.7 i EU-fördraget, vilken hittills åberopats bara en gång, kan 
utgöra en katalysator för vidareutvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik, 
med starkare åtaganden från samtliga medlemsstater som resultat. Parlamentet beklagar 
att villkoren för aktivering av nämnda artikel och de närmare bestämmelserna för 
tillhandahållande av det efterfrågade stödet aldrig har fastställts tydligt. Parlamentet 
efterlyser en analys av genomförandet av klausulen om ömsesidigt bistånd samt 
utarbetande av ytterligare riktlinjer för dess framtida genomförande.

25. Europaparlamentet påminner om att solidaritetsklausulen (artikel 222 i EUF-fördraget) 
också ger unionen och medlemsstaterna möjlighet att bistå en medlemsstat som utsätts 
för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av 
människor. Parlamentet påminner om att det i EU:s strategi för cybersäkerhet från år 
2013 anges att ”[e]n särskilt allvarlig cyberincident eller ett angrepp kan utgöra 
tillräckliga grunder för att en medlemsstat ska kunna åberopa EU:s solidaritetsklausul 
(artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)”. Parlamentet påminner 
också om att det i rådets beslut 2014/415/EU av den 24 juni 2014 om närmare 
bestämmelser för unionens genomförande av solidaritetsklausulen1 fastställs att 
”[s]olidaritetsklausulen innebär att unionen måste mobilisera alla instrument som står 
till dess förfogande”, inbegripet de strukturer som utarbetats inom ramen för GSFP. 
Medlemsstaterna uppmanas att överväga att aktivera solidaritetsklausulen i framtiden.

1 EUT L 192, 1.7.2014, s. 53.
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