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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser
(2020/2111(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 8 april 2020 
om EU:s globala svar på covid-19-pandemin,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 april 2020 om stöd till 
västra Balkan vid hanteringen av covid-19 och återhämtningen efter pandemin – 
Kommissionens bidrag inför mötet mellan ledarna för EU och västra Balkan den 
6maj 2020 (COM(2020)0315),

– med beaktande av uttalandet av EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell på 
Europeiska unionens vägnar den 5 maj 2020 om mänskliga rättigheter under 
coronapandemin,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 10 juni 2020 om 
bekämpning av desinformation om covid-19 – korrekta fakta,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 8 juni 2020 om Team Europes globala svar på 
covid-19-pandemin,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om återhämtningsplanen och den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027 av den 17–21 juli 2020,

– med beaktande av den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik av den 28 juni 2016,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser1,

– med beaktande av årsrapporterna från rådet till Europaparlamentet om den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Covid-19 har orsakat en global pandemi som påverkar miljontals människor och ger 
upphov till en global hälsokris samt ekonomisk, social och humanitär kris som saknar 
motstycke.

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
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B. EU har ett ansvar att vara en global aktör och anpassa sin utrikespolitik efter kampen 
mot covid-19.

1. Europaparlamentet bekräftar att det globala utbrottet av covid-19-pandemin har vänt 
upp och ner på den internationella miljön och är en katalysator för förändring av den 
globala ordningen.

2. Europaparlamentet beklagar bristen på globalt ledarskap och samordnade internationella 
insatser i de inledande faserna av covid-19-krisen, liksom tendensen att välja 
isolationistiska lösningar, undanhållandet av kritisk information, den ökande auktoritära 
nationalismen, statligt sponsrade desinformationskampanjer och främjandet av falska 
nyheter som skapar misstro och undergräver det internationella samarbetet.

3. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att se över 2016 års globala strategi, 
för att fånga upp dessa geopolitiska förändringar och se till att EU gör sitt för att 
försvara den regelbaserade multilaterala världsordning som skapades efter andra 
världskriget.

En förändrad geopolitisk balans efter covid-19 

4. Europaparlamentet noterar den geopolitiska konkurrensen och spänningarna efter 
utbrottet av covid-19 och erkänner att Europeiska unionen fortfarande måste positionera 
sig i den nya världsordningen, där Förenta staterna, Kina och Ryssland tillsammans med 
EU har en ledande roll.

Förenta staterna

5. Europaparlamentet oroar sig över bristen på ledarskap från Förenta staternas sida 
i kampen mot covid-19. Parlamentet anser att den falska informationen 
i president Trumps tweets och under hans presskonferenser har varit mycket ogynnsam 
i den gemensamma kampen mot viruset.

6. Europaparlamentet är oroat över USA:s beslut att dra tillbaka finansieringen till 
Världshälsoorganisationen (WHO) och över dess presidents allmänna tendens att dra 
tillbaka USA från de multilaterala organisationer som inrättats för att upprätta 
en regelbaserad världsordning.

7. Europaparlamentet ser behovet av att hitta en ny samarbetsmetod mellan EU och 
Förenta staterna, grundad på ömsesidig respekt och en gemensam agenda för att 
försvara multilateralismen, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.

Kina

8. Europaparlamentet noterar förstärkningen av Kinas globala diplomatiska ansträngningar 
efter utbrottet av covid-19, där Kina strävar efter att positionera sig som den 
dominerande globala aktören.

9. Europaparlamentet erkänner de nödåtgärder som Kina har bidragit med för att bekämpa 
viruset. Parlamentet är dock även medvetet om en tydlig geopolitisk och geoekonomisk 
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dimension, som förstärks av landets ”vargkrigar”-diplomati och politiseringen av det 
humanitära biståndet.

10. Europaparlamentet är oroat över bristen på öppenhet när det gäller den kinesiska 
reaktionen på det globala utbrottet, däribland undanhållande av information, censur, 
förtryck av visselblåsare och människorättsaktivister samt maktprojektion i regionen.

11. Europaparlamentet är bekymrat över den potentiella skuldfälla som de afrikanska 
länderna kan fastna i som ett resultat av covid-19, eftersom den ekonomiska nedgången 
kommer att göra det svårt för dem att återbetala de kinesiska lån som ingår i initiativet 
”Ett bälte, en väg”.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft den kinesiska regimen att samarbeta fullt ut för 
en oberoende utredning av hur covid-19 uppkommit, och uppmanar medlemsstaterna att 
visa en enad front mot ett växande Kina, som gör tillslag mot den prodemokratiska 
rörelsen i Hongkong och har hotat att annektera Taiwan. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förespråka Taiwans anslutning till WHO.

13. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att 
uppmärksamma dessa farhågor och samtidigt skapa en atmosfär av dialog, engagemang 
och genuint samarbete, på grundval av en ny, mer självsäker strategi där EU vid behov 
höjer rösten för att försvara europeiska värden. Parlamentet anser att EU som en del av 
denna nya strategi bör eftersträva ett närmare samarbete med länder i regionen och 
andra demokratier.

Ryssland

14. Europaparlamentet uttrycker oro över Rysslands strukturella försök att undergräva 
EU:s enighet genom intensifierade desinformationskampanjer.

En mer självsäker EU-politik för att försvara Europas intressen, dess värderingar och den 
multilaterala världsordningen

15. Europaparlamentet är medvetet om de globala säkerhetsmässiga, socioekonomiska och 
politiska risker som covid-19-pandemin medför, och är oroat över att EU:s viktigaste 
internationella motparter har varit beredda att använda krisen för att omintetgöra den 
regelbaserade världsordning som underbyggs av multilaterala organisationer.

16. Europaparlamentet betonar att den multilaterala regelbaserade världsordningen är 
avgörande för global fred, rättsstatsprincipen och demokratin. Parlamentet anser att 
ett geopolitiskt EU måste ha en starkare roll när det gäller att försvara denna och sträva 
efter att minska spänningarna mellan makter.

17. Europaparlamentet betonar att endast ett mer enat EU, med tillräcklig och trovärdig 
militär kapacitet, kommer att kunna bedriva en stark utrikespolitik, och anser att 
vice ordföranden/den höga representanten bör få ett starkare mandat för att tala på 
EU:s vägnar.

18. Europaparlamentet anser att avskaffandet av enhällighetsregeln för utrikespolitiken 
skulle hjälpa EU att bedriva en effektivare och mer proaktiv utrikespolitik.
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19 Europaparlamentet understryker de väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och anser att en mer djupgående gemensam insats och samordning 
av medlemsstaternas väpnade styrkor inom befintliga ramar såsom det europeiska 
sjukvårdskommandot, eller inom nya ramar såsom militära sjukhuståg, skulle kunna 
leda till ökad effektivitet och bidra till EU:s beredskap att bekämpa pandemier. 
Parlamentet erkänner behovet av att se över EU:s säkerhets- och försvarsstrategier för 
att utveckla strategiskt oberoende och bli bättre rustade för och mer motståndskraftiga 
mot nya hybrida hot och tekniker som har bidragit till en mer okonventionell krigföring 
och utmanar militärens traditionella roll, samt för en framtid där Ryssland och Kina blir 
alltmer självsäkra. Parlamentet betonar att den framtida strategiska kompassen om 
säkerhet och försvar bör återspegla denna utveckling och ta hänsyn till de geopolitiska 
konsekvenserna av covid-19 i ett större perspektiv. Parlamentet anser att 
EU:s försvarsbudgetar inte får skäras ned med tanke på den nya politiska balansen och 
den eventuella försämringen av den internationella säkerhetsmiljön efter covid-19.

20. Europaparlamentet efterlyser en utvidgning och modernisering av 
EU:s kommunikationsstrategier så att EU:s åtgärder blir tillräckligt synliga både inom 
och utanför EU. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten att 
ytterligare stärka sin kapacitet för att bekämpa desinformation, däribland genom 
inrättandet av en särskild far-East StratCom Task Force, som ska fokusera på den 
desinformation som kommer från Kina, och påföra kostnader för de länder som 
avsiktligt sprider vilseledande information för att splittra och skada EU och dess 
medlemsstater.

21. Europaparlamentet betonar att EU har världens största konsumentmarknad med nära 
500 miljoner människor, vilket ger EU inflytande på den internationella arenan, och 
anser att en geopolitisk kommission bör använda denna hävstång när andra länder inte 
bryr sig om att respektera rättsstatsprincipen eller internationella fördrag.

22. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-pandemin har visat på behovet av att 
minska beroendet av tredjeländer inom vissa strategiska och existentiella sektorer och 
skulle kunna leda till en diversifiering av de viktigaste leveranskedjorna.

23. Europaparlamentet påminner om sin begäran om en stark mekanism för globala 
sanktioner för att ta itu med allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, vilket 
skulle vara EU:s motsvarighet till den så kallade Magnitskijlagen.

24. Europaparlamentet understryker den strategiska betydelsen av EU:s engagemang och 
stöd i grannskapet, både i öster och i söder. Parlamentet betonar att EU måste ge de 
länder på västra Balkan som ännu inte är en del av EU en rättvis chans att gå med i EU, 
och att EU måste fortsätta sina insatser för att investera i regionen.

25. Europaparlamentet betonar att covid-19-krisen skulle kunna destabilisera länder i Afrika 
som ofta har en bräcklig hälso- och sjukvårdsinfrastruktur och omfattande 
skuldsättning. Parlamentet efterlyser en förstärkt EU-närvaro i Afrika, främjande av 
ekonomiskt stöd och återhämtningsplaner samt ett alternativ till kinesiska investeringar.

26. Europaparlamentet begär att de insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken (GSFP) som har till uppgift att förebygga eller lindra konflikter 
ska stärkas, särskilt insatser i EU:s omedelbara grannskap, för att bidra till att stabilisera 
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områden som redan är sårbara och förhindra att konflikter och våld återupptas på grund 
av ytterligare spänningar orsakade av covid-19. Parlamentet efterlyser i detta avseende 
ett snabbt antagande av den europeiska fredsfaciliteten.

27. Europaparlamentet anser att covid-19-krisen har blottlagt vissa svagheter i vår union 
och visat hur angeläget det är med en ändamålsenlig och effektiv union. Parlamentet 
anser att konferensen om Europas framtid kommer att utgöra en bra plattform för att 
skapa effektivare beslutsfattande i EU:s utrikespolitik, och parlamentet är därför fast 
beslutet att inleda konferensen snarast möjligt.

°

° °

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden 
för Europeiska rådet, rådet, kommissionen, vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt 
till medlemsstaterna. 


