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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 det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) i hög 
grad bidrar till konvergens mellan medlemsstaternas åtgärder på området för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och utgör ett viktigt steg för att uppnå 
fördragets mål om ett gemensamt försvar.

2. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas intresse för det permanenta 
strukturerade samarbetet sedan det inrättades genom rådets beslut (Gusp) 2017/2315 av 
den 11 december 2017, ett intresse som framgår av det betydande antal projekt som 
hittills fastställts av rådet inom ramen för Pesco. Parlamentet uppmanar de deltagande 
medlemsstaterna att driva arbetet framåt och fokusera på ett snabbt och effektivt 
genomförande av projekten samtidigt som alla medlemsstaters medverkan säkras. 
Parlamentet påminner dock om att Pesco också omfattar 20 bindande åtaganden som 
har fått mycket mindre uppmärksamhet.

3. Europaparlamentet välkomnar att det permanenta strukturerade samarbetet är 
inkluderande, vilket återspeglas i det stora antalet medlemsstater som deltar i dess 
projekt. Parlamentet anser att Pesco bör verka för att ha låga tillträdeskrav och vara 
tillgängligt för medlemsstater som är små och/eller har små försvarsbudgetar.

4. Europaparlamentet betonar att skapandet av det permanenta strukturerade samarbetet 
inom ramen för Lissabonfördraget sågs som ett inrättande av en förtrupp av 
medlemsstater som ville slå samman sina resurser och sin kapacitet för att uppnå 
ambitiösa gemensamma mål på säkerhets- och försvarsområdet. Parlamentet anser att 
unionen gradvis måste utveckla en gemensam ram under ansvar av vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, inom 
vilken medlemsstaterna kan göra egna översyner av sin nationella försvarspolitik, utbyta 
resultat och samla underrättelser som ett sätt att skapa grunden för ett verkligt 
europeiskt försvar.

5. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att fortsätta att stärka 
samstämmigheten mellan alla instrument och initiativ inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) för att uppnå dels den effektivitetsnivå som 
krävs för att säkerställa strategisk autonomi, dels den ambitionsnivå som krävs för att 
successivt utforma en gemensam försvarspolitik för unionen i enlighet med 
EU-fördraget. Parlamentet anser att Pesco behöver ambitiösa projekt, i samverkan med 
den samordnade årliga försvarsöversikten, de nationella vägledande programmen och 
kapacitetsutvecklingsplanen för att hantera dagens hot, och understryker i detta 
avseende vikten av att upprätthålla en tillräcklig finansieringsnivå för Europeiska 
försvarsfonden och militär rörlighet i samband med förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet påpekar att det är nödvändigt att utveckla ett system med 
genuint egna EU-medel för att göra det möjligt att anpassa unionens strategiska mål på 
försvarsområdet och finansieringen av program och insatser på fältet, särskilt 
Pesco-projekt, till varandra.
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta på en EU-vitbok om försvar och 
säkerhet i syfte att bättre anpassa specifika projektmål inom ramen för det permanenta 
strukturerade samarbetet till en uppdaterad, enhetlig och övergripande EU-strategi för 
säkerhet och försvar. Parlamentet framhåller i detta avseende vikten av en strategisk 
översyn av Pesco 2020, och stöder även skapandet av en europeisk strategisk kompass 
för att på ett snabbare och effektivare sätt förbättra förmågan att samordna 
försvarsinitiativ i medlemsstaterna som bidrar till unionens gemensamma mål.

7. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-pandemin har visat att EU inte har 
tillräckliga befogenheter när det gäller hälso- och sjukvård. Parlamentet menar att det på 
samma sätt behövs en gemensam försvarsstrategi för att EU ska kunna reagera på en 
attack mot unionens gränser och territorier, och anser att det permanenta strukturerade 
samarbetet är ett positivt steg mot detta mål.

8. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens politiska riktlinjer för 
försvarspolitiken, särskilt vad gäller behovet av djärva steg mot en verklig europeisk 
försvarsunion och en integrerad och övergripande strategi för EU:s säkerhet. 
Parlamentet hoppas att inrättandet av ett nytt generaldirektorat för försvarsindustri och 
rymdfrågor inom kommissionen kommer att fungera som en katalysator för ökad 
samstämmighet, lojalt samarbete och integrerad samordning vid skapandet av 
försvarskapacitet i medlemsstaterna, och även för att stärka EU:s militära infrastruktur 
och förbättra effektiviteten i EU:s industri och den inre marknaden.

9. Europaparlamentet anser det nödvändigt att öka Pesco-projektens konkreta bidrag till 
förverkligandet av EU:s ambitioner på säkerhets- och försvarsområdet, genom att 
verkligen se till att de deltagande medlemsstaterna stärker sitt samarbete i en betydande 
och ambitiös förmågeutveckling och att det råder samsyn mellan EU och Nato i fråga 
om prioriteringar, ökad interoperabilitet och synergier.

10. Europaparlamentet erkänner den avgörande roll som de europeiska väpnade styrkorna 
spelar för att hantera de utmaningar som covid-19-pandemin medför, både när det gäller 
hanteringen av den hälsorelaterade nödsituationen och stödet till civila uppdrag och 
insatser, och det faktum att styrkorna också har en gränsöverskridande dimension och 
en solidaritetsfunktion. Parlamentet framhåller de potentiella fördelarna med nya 
ambitiösa Pesco-projekt för utveckling av en gemensam europeisk kapacitet på detta 
område, så att arbetet inom tidigare projekt utvidgas, särskilt det militära 
förmågepaketet för katastrofhjälpinsatser och det europeiska sjukvårdskommandot.

11. Europaparlamentet välkomnar synergierna mellan EU:s olika försvarsverktyg och 
understryker behovet av att säkerställa konsekvens. Parlamentet betonar att en särskild 
bonus för Pesco-projekt inom ramen för Europeiska försvarsfonden skulle kunna ha 
positiva effekter, eftersom den skulle uppmuntra till samarbete för att utveckla 
kapaciteten.

12. Europaparlamentet uppmanar de deltagande medlemsstaterna att fortsätta att ställa 
resurser till förfogande för Pesco-projekt, samtidigt som man skapar ett verkligt 
egenansvar och engagemang för samordning och sammanföring av processer inom det 
permanenta strukturerade samarbetet, inte minst med tanke på att det inte finns någon 
effektiv efterlevnadsmekanism för Pesco. Parlamentet understryker att det permanenta 
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strukturerade samarbetet bör utgöra en ram som sträcker sig längre än bilateralt 
samarbete och främja en verkligt europeisk insats genom meningsfullt deltagande av 
flera medlemsstater i gemensamma projekt.

13. Europaparlamentet understryker vikten av ett litet antal strategiska projekt, särskilt 
strategiska stödresurser (ledning och kontroll, transport, underrättelser). Parlamentet 
uppmanar rådet och Pescos sekretariatet att överväga en klusterstruktur för 
Pesco-projekt för att garantera maximal synergi mellan olika projekt.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet att fastställa strikta villkor för tredjeländers 
deltagande i Pesco-projekt, i överensstämmelse med artikel 9 i rådets beslut 
(Gusp) 2017/2315. Parlamentet anser att ett sådant deltagande inte får göra att Pesco 
avviker från sina grundläggande mål som ett instrument för EU:s gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitik, och samtidigt måste de skyldigheter som följer av 
Nordatlantiska fördraget respekteras.

15. Europaparlamentet varnar dock för risken för utländsk inblandning i unionens säkerhet 
och försvar, vilken ofta tar sig uttryck i cyberhot eller andra typer av hybridkrigföring. 
Parlamentet föreslår att parlamentets nyinrättade särskilda utskott för utländsk 
inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen bör samarbeta med 
kommissionen och rådet för att analysera hur Pesco-projekt skulle kunna stärka 
unionens motståndskraft mot dessa slags hot.

16. Europaparlamentet anser att det skulle ligga i unionens strategiska intresse om Förenade 
kungariket kunde delta i Pesco-projekt, efter inbjudan och när verklig ömsesidighet 
säkerställs. Parlamentet hoppas att försvarsområdet kommer att ingå i förhandlingarna 
mellan EU och Förenade kungariket om deras framtida förbindelser, i linje med den 
politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och 
Förenade kungariket.

17. Europaparlamentet betonar på nytt sin egen framträdande roll i tillsynen och 
övervakningen av genomförandet och utvärderingen av den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken. I detta avseende förväntar sig parlamentet att få full information 
och att rådfrågas av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik i samband med den pågående strategiska översynen 
av den första Pesco-etappen, som avslutas 2020. Parlamentet påminner om att ökat 
försvarssamarbete mellan medlemsstaterna på EU-nivå bör gå hand i hand med en 
förstärkning av parlamentets kontrollbefogenheter.

18. Europaparlamentet uppmanar rådet och de deltagande medlemsstaterna att fokusera på 
cyberresiliens och utarbeta en kollektiv strategi och förfaranden för att hantera 
cyberincidenter genom Pesco-projekt i syfte att skapa en mer motståndskraftig miljö 
i medlemsstaterna.

19. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt avseende konferensen om 
Europas framtid, som först uttrycktes i resolutionen av den 15 januari 20201, nämligen 
att säkerhet och EU:s roll i världen bör vara något som fastställs bland på förhand 
definierade men icke uttömmande politiska prioriteringar, och upprepar att detta kunde 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0010.
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vara ett tillfälle att involvera medborgarna i debatten om att stärka Pesco som ett sätt att 
göra framsteg i riktning mot en autonom gemensam säkerhets- och försvarspolitik för 
vår union.
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