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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 PESCO i væsentlig grad bidrager til konvergensen mellem de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer på området for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, og udgør et vigtigt skridt i retning af at nå traktatens mål om et fælles 
forsvar;

2. glæder sig over medlemsstaternes interesse i PESCO efter dets oprettelse ved Rådets 
afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017, hvilket fremgår af det betydelige 
antal projekter, som Rådet hidtil har iværksat under PESCO; opfordrer de deltagende 
medlemsstater til at fremme dette arbejde og fokusere på en hurtig og effektiv 
gennemførelse af disse projekter, samtidig med at alle medlemsstaters deltagelse sikres; 
minder ikke desto mindre om, at PESCO også indebærer 20 bindende forpligtelser, som 
har fået langt mindre opmærksomhed;

3. glæder sig over PESCO's rummelige karakter, som afspejles i det store antal 
medlemsstater, der er involveret i dets projekter; er af den opfattelse, at PESCO bør 
fremme lave adgangskriterier og være tilgængelig for medlemsstater, der er mindre 
og/eller har lave forsvarsbudgetter;

4. fremhæver, at oprettelsen af PESCO inden for rammerne af Lissabontraktaten blev 
betragtet som et avantgardistisk tiltag, der omfattede de medlemsstater, som var villige 
til at dele ressourcer og kapaciteter med henblik på at nå ambitiøse fælles mål på 
sikkerheds- og forsvarsområdet; mener, at det er nødvendigt, at Unionen gradvist 
udvikler en fælles ramme under næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR)'s 
ansvar, inden for hvilken medlemsstaterne vil gennemføre deres egne nationale 
forsvarspolitiske revisioner, udveksle resultater og samle efterretninger som et middel 
til at etablere grundlaget for et egentligt europæisk forsvar;

5. opfordrer Rådet og medlemsstaterne til fortsat at styrke sammenhængen mellem alle 
instrumenter og initiativer inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP) med henblik på at opnå den ønskede grad af effektivitet med 
hensyn til at sikre strategisk autonomi og ambitioner i den gradvise udformning af en 
fælles EU-forsvarspolitik i overensstemmelse med TEU; mener, at PESCO har behov 
for ambitiøse projekter i synergi med CARD, NIP og CDP med henblik på at håndtere 
nutidens trusler, og understreger i denne forbindelse betydningen af at opretholde et 
tilstrækkeligt finansieringsniveau for EUF og militær mobilitet i forbindelse med FFR-
forhandlingerne; påpeger, at det er nødvendigt at udvikle et system med reelle egne EU-
indtægter som et middel til at muliggøre tilpasningen af Unionens strategiske mål på 
forsvarsområdet med finansieringen af programmer og operationer på stedet, navnlig 
PESCO-projektet;

6. opfordrer Kommissionen til at arbejde på en EU-hvidbog om forsvar og sikkerhed med 
henblik på bedre at bringe PESCO-projekternes specifikke mål på linje med en 
opdateret, sammenhængende og omfattende EU-sikkerheds- og forsvarsstrategi; 
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fremhæver i denne forbindelse betydningen af den strategiske revision af PESCO 2020 
og støtter ligeledes etableringen af et europæisk strategisk kompas til forbedring af 
evnen til at koordinere medlemsstaternes forsvarsinitiativer, der bidrager til Unionens 
fælles mål på en mere rettidig og effektiv måde;

7. bemærker, at covid-19-pandemien har vist, at Unionen ikke har tilstrækkelige 
beføjelser, når det gælder sundhedssektoren; mener, at det sideløbende er nødvendigt at 
fastlægge en fælles EU-forsvarsstrategi for at reagere i tilfælde af et angreb på EU's 
grænser og territorier, og betragter PESCO som et positivt skridt i retning af dette mål;

8. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens politiske retningslinjer for 
forsvarspolitik, navnlig med hensyn til behovet for dristige skridt i retning af en egentlig 
europæisk forsvarsunion og for en integreret og samlet tilgang til EU's sikkerhed; håber, 
at oprettelsen af et nyt generaldirektorat i Kommissionen for forsvarsindustri og rummet 
vil fungere som en katalysator for større sammenhæng, retfærdigt samarbejde og 
integreret koordinering i skabelsen af forsvarskapaciteter på tværs af medlemsstaterne 
samt for styrkelse af EU's militære infrastruktur og forbedring af EU's industris 
effektivitet og det indre marked;

9. mener, at det er nødvendigt at intensivere PESCO-projekternes faktiske bidrag til 
opfyldelsen af EU's ambitioner på sikkerheds- og forsvarsområdet ved effektivt at sikre, 
at de deltagende medlemsstater styrker deres samarbejde og koordinering i en betydelig 
og ambitiøs kapacitetsudvikling, og at der er sammenhæng mellem EU og NATO med 
hensyn til prioriteter, øget interoperabilitet og synergier;

10. anerkender den afgørende rolle, som de europæiske væbnede styrker spiller med hensyn 
til at tackle de udfordringer, som covid-19-pandemien har stillet os over for, både med 
hensyn til håndteringen af den akutte sundhedsmæssig krisesituation og støtten til civile 
missioner og indsatser, som også har en grænseoverskridende dimension og en 
solidarisk funktion; fremhæver de potentielle fordele ved nye ambitiøse PESCO-
projekter til udvikling af fælles europæiske kapaciteter på dette område ved at udvide 
arbejdet i tidligere projekter, navnlig pakken af deployerbar militær kapacitet til 
katastrofehjælp og Den Europæiske Sanitetskommando;

11. glæder sig over synergien mellem de forskellige EU-forsvarsværktøjer og understreger 
behovet for at sikre sammenhæng; understreger, at en særlig bonus til PESCO-projekter 
under EUF kan have en positiv effekt, da det vil tilskynde til samarbejde om udvikling 
af kapaciteter;

12. opfordrer de deltagende medlemsstater til fortsat at stille ressourcer til rådighed for 
PESCO-projekter og samtidig sikre reelt ejerskab af og engagement i PESCO's 
koordinerings- og sammenlægningsprocesser, særligt da der ikke forefindes nogen 
effektiv efterlevelsesordning for PESCO; understreger, at PESCO bør skabe en ramme, 
der kan gå videre end bilateralt samarbejde og fremme en ægte europæisk indsats 
gennem en meningsfuld deltagelse af flere medlemsstater i fælles projekter;

13. understreger vigtigheden af et lille antal strategiske projekter, navnlig strategiske 
katalysatorer (kommando og kontrol, transport, efterretninger); opfordrer Rådet og 
PESCO's sekretariat til at overveje en klyngestruktur for PESCO-projekter for at sikre 
det højeste niveau af synergier mellem forskellige projekter;
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14. opfordrer Rådet til at fastsætte strenge betingelser for tredjelandes deltagelse i PESCO-
projekter i overensstemmelse med artikel 9 i Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315; 
mener, at enhver sådan deltagelse ikke bør afvige fra PESCO's grundlæggende mål som 
et instrument for EU's FSFP, samtidig med at forpligtelserne i henhold til den 
nordatlantiske traktat respekteres;

15. advarer imidlertid om risikoen for udenlandsk indblanding i EU's sikkerheds- og 
forsvarsområde, som ofte består af cybertrusler og andre former for hybrid krigsførelse; 
foreslår, at Parlamentets nyoprettede særlige udvalg om udenlandsk indblanding i alle 
demokratiske processer i EU bør samarbejde med Kommissionen og Rådet om at 
analysere, hvordan PESCO-projekter kan styrke Unionens modstandsdygtighed over for 
trusler af denne art;

16. mener, at det vil være i EU's strategiske interesse, at Det Forenede Kongerige deltager i 
PESCO-projekter, hvor det er indbudt, og hvor der sikres effektiv gensidighed; 
udtrykker håb om, at forsvarsområdet vil blive dækket i forhandlingerne mellem EU og 
Det Forenede Kongerige om deres fremtidige relationer i overensstemmelse med den 
politiske erklæring, hvorved der vil blive fastsat rammer for de fremtidige forbindelser 
mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige;

17. gentager, at Europa-Parlamentet bør spille en fremtrædende rolle i kontrollen og tilsynet 
med gennemførelsen og evalueringen af FSFP; forventer i denne forbindelse, at 
Parlamentet vil blive informeret fuldt ud og hørt af HR/NF i forbindelse med den 
igangværende strategiske revision af første PESCO-fase, der slutter i 2020; minder om, 
at et øget forsvarssamarbejde mellem medlemsstaterne på EU-plan bør gå hånd i hånd 
med en styrkelse af Parlamentets kontrolbeføjelser;

18. opfordrer Rådet og de deltagende medlemsstater til at fokusere på cyberrobusthed og 
udarbejde en kollektiv strategi og procedurer for at reagere på cyberhændelser gennem 
PESCO-projekter med henblik på at skabe et mere modstandsdygtigt miljø i 
medlemsstaterne;

19. minder om Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid, som den kom til 
udtryk i dets beslutning af 15. januar 20201, nemlig at EU's sikkerhed og rolle i verden 
bør findes mellem foruddefinerede, men ikke udtømmende politiske prioriteringer, og 
gentager, at dette vil være en mulighed for at inddrage borgerne i debatten om styrkelse 
af PESCO som en måde at gøre fremskridt hen imod en selvstændig fælles sikkerheds- 
og forsvarspolitik for vores Union.

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0010.
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