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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 välkomnar medlemsstaternas intresse för permanent strukturerat 
samarbete (Pesco), inrättat 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 det permanenta strukturerade samarbetet. 
Parlamentet uppmanar de deltagande medlemsstaterna att driva arbetet framåt och 
fokusera på ett snabbt och effektivt genomförande av projekten.

2. 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 fördraget 
om Europeiska unionen.

3. 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 kommer att fungera som en katalysator för ökad samsyn avseende 
skapandet av försvarsresurser.

4. 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.

5. 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 permanent 
strukturerat samarbete.

6. 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 bör göra att Pesco 
avviker från sina grundläggande mål som ett instrument för EU:s gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitik, samtidigt som de skyldigheter som följer av 
Nordatlantiska fördraget respekteras.

7. 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 
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av den första etappen av det permanenta strukturerade samarbetet, vilken avslutas 2020.


