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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 bör en 
integrerad del av EU:s strategiska autonomi vara den oberoende kapaciteten att 
garantera säkerheten för sina egna medborgare.

2. Europaparlamentet betonar att EU-medborgarnas stöd är avgörande för att stötta den 
politiska ambitionen i EU:s försvarspolitik. Parlamentet understryker att tre fjärdedelar 
av EU-medborgarna enligt de senaste opinionsundersökningarna förespråkar en 
gemensam försvars- och säkerhetspolitik för medlemsstaterna, en andel som har legat 
på över 70 % sedan 2004.

3. 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 att ett särskilt generaldirektorat ska inrättas 
i detta syfte.

4. Flera medlemsstater har nyligen begärt att ett EU-säkerhetsråd ska inrättas. 
Europaparlamentet anser att detta koncept måste definieras ytterligare innan en 
bedömning av dess mervärde kan göras.

5. En EU-vitbok om säkerhet och försvar skulle vara ett viktigt strategiskt verktyg för att 
stärka styrningen av EU:s försvarspolitik och den gradvisa utformningen av den 
europeiska försvarsunionen, och skulle erbjuda strategisk, långsiktig planering samt 
möjliggöra en gradvis synkronisering av försvarscyklerna i medlemsstaterna. 
Europaparlamentet uppmanar rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utarbeta ett sådant verktyg, 
för att ta med bland annat detta under planeringen av den fleråriga budgetramen, och 
med det ytterligare målet att säkerställa överensstämmelse mellan EU:s globala 
strategigenomförandeplan för säkerhet och försvar, den samordnade årliga 
försvarsöversikten (CARD) och det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco).

6. 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 dess roll på detta område, särskilt 
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.

7. 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.
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8. 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 fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

9. 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.

10. 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.

11. 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. 

12. Europaparlamentet efterlyser funderingar kring vilken roll Europeiska försvarsbyrån bör 
spela i den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik för EU. 

13. Europaparlamentet anser att det är fullt berättigat med ytterligare klargöranden om hur 
klausulen om ömsesidigt bistånd (artikel 42.7 i EU-fördraget) och solidaritetsklausulen 
(artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)) utlöses, 
genomförs och hänger ihop.


