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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – 
årsrapport 2019
(2020/2206(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

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

– med beaktande av FN-stadgan och Helsingforsslutakten från Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) från 1975,

– med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om politisk ansvarighet1,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 25 september 2015 
Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling,

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

– 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 (JOIN(2020)0011),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 10 juni 2020 
Gripa in mot covid-19-desinformation – Kolla fakta (JOIN(2020)0008),

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 17 juni 2020 om säkerhet och försvar,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 september 2020 
Strategisk framsynsrapport 2020 – Med riktning mot ett mer resilient Europa,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

1 EUT C 210, 3.8.2010, s. 1.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
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A. Parlamentet har en skyldighet och ett ansvar att utöva sin demokratiska tillsynsfunktion 
över den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och bör skaffa de medel som krävs och som är 
ändamålsenliga för att fylla denna funktion.

B. I samband med covid-19-pandemin har situationen för demokratin, de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna försämrats i många delar av världen, och 
desinformationskampanjer och it-angrepp har ökat, liksom isolationistiska tendenser 
och rivalitet – snarare än multilateralt samarbete.

C. Utmaningar såsom ny framväxt av populism och auktoritärt styre, angrepp mot liberal 
demokrati och multilateralism, i kombination med konkurrensen mellan stormakterna, 
vilken har omvandlats till rivalitet, särskilt mellan USA och Kina, utgör ett verkligt hot 
mot EU:s intressen och inflytande.

D. Covid-19-pandemin kan leda till en försämring av den internationella säkerhetsmiljön. 
Många av de hot som har varit framväxande under tidigare år, däribland cyberhot och 
pandemier, har nu blivit verklighet.

Att positionera EU som en ”attraktiv partner” i en föränderlig geopolitisk ordning

1. Europaparlamentet betonar att covid-19-pandemin är en väckarklocka för behovet av 
en starkare, mer enad och självsäker utrikes- och säkerhetspolitik för att unionen ska 
kunna ta på sig en framträdande ledarroll på den internationella arenan och främja sina 
värden och intressen mer beslutsamt över hela världen.

2. Europaparlamentet försvarar EU:s roll som en pålitlig partner i hela världen, 
en ”attraktiv partner” för tredje parter, en principfast – men inte dogmatisk – 
ärlig fredsmäklare, aktör och medlare inom konfliktlösning, som en ledande 
initiativtagare och som centralt bidragande till den multilaterala ramen, men som är 
beredd att agera självständigt när så krävs för att försvara EU:s intressen och 
internationell fred och stabilitet, på grundval av principerna och värdena i FN-stadgan. 
Parlamentet anser att det behövs kreativa sätt för att öka EU:s inflytande globalt och 
främja dess positiva maktmodell över hela världen.

3. Europaparlamentet betonar att den ökande instabiliteten i världen och ökningen av 
globala utmaningar utan motstycke, särskilt klimatförändringar, hälsorisker och 
it-angrepp, bör leda till att EU inrättar fler strategiska allianser med likasinnade 
demokratier och vid behov bygger ad hoc-koalitioner med andra partner.

4. I detta avseende insisterar Europaparlamentet på vikten av att stärka EU:s partnerskap 
med FN och Nato samt att fördjupa samarbetet med organisationer som Europarådet, 
OSSE, Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Afrikanska unionen och Mercosur.

5. Europaparlamentet uttrycker oro över den aldrig tidigare skådade mängden statsstödda 
desinformationskampanjer och över manipuleringen och användningen av information 
som vapen, inbegripet av statliga aktörer med illvilligt uppsåt. Parlamentet välkomnar 
EU-institutionernas snabba reaktion på denna nya utmaning, såsom inrättandet av 
en enhet för frågor om utländsk inblandning i EU:s demokratiska processer, inbegripet 
desinformation.
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6. Europaparlamentet insisterar på att EU:s utrikes- och säkerhetspolitik bör vägledas av 
demokratifrämjande, skydd av de mänskliga rättigheterna och främjande av 
grundläggande friheter, inbegripet religions- och trosfrihet, och kristnas rättigheter. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens beslut nyligen att förnya 
mandatet för det särskilda sändebudet för främjande av religions- och trosfrihet utanför 
EU.

En ny ambitionsnivå för Gusp: strategiska regionala planer grundade i en starkare politisk 
vilja

7. Europaparlamentet påminner om att ingen EU-medlemsstat ensam har tillräcklig 
kapacitet och tillräckliga resurser för att effektivt kunna hantera aktuella internationella 
utmaningar. Parlamentet anser i detta sammanhang att EU först och främst behöver 
en starkare och verklig politisk vilja från EU-medlemsstaternas sida att gemensamt 
driva på för EU:s utrikespolitiska mål och motverka tredjeländers försök att splittra EU.

8. Europaparlamentet upprepar sin begäran om en översyn av EU:s globala strategi för att 
dra lärdom av den nya geopolitiska dynamiken, aktuella hot och förväntade kommande 
utmaningar, och för att ompröva målen och medlen för Gusp. Parlamentet betonar 
vikten av att EU stärker sin strategiska autonomi för att försvara sina intressen och 
värderingar i världen efter pandemin, så att den går utöver de ekonomiska frågorna och 
handelsfrågorna till att även omfatta säkerhet och försvar.

9. Europaparlamentet anser att det fortfarande finns en stor outnyttjad potential när det 
gäller att kombinera och integrera alla delar av EU:s yttre åtgärders hårda och mjuka 
makt för att uppnå Gusp-målen. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att 
Europaparlamentets diplomati utgör en viktig pelare i EU:s utrikespolitik, med sina 
egna särskilda och kompletterande instrument och kanaler. Parlamentet anser därför att 
Europaparlamentet bör erkännas som en integrerad del av Team Europe-strategin, som 
främjas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

10. Europaparlamentet betonar att bestämmelserna i EU-fördraget om samråd med och 
tillhandahållande av information till parlamentet på Gusp-området bör omsättas 
i tydliga regler om delning av relevanta dokument, inbegripet utkast till strategier. 
Parlamentet anser att 2010 års ”förklaring om politisk ansvarsskyldighet” inte längre är 
en lämplig grund för förbindelserna mellan parlamentet och vice ordföranden/den höga 
representanten och bör ersättas av ett interinstitutionellt avtal. Parlamentet påminner 
vidare om att det har begärt en översyn av rådets beslut om inrättande av utrikestjänsten.

11. Europaparlamentet beklagar bristen på framsteg när det gäller att förbättra 
beslutsprocessen i Gusp-frågor, vilket påverkar effektiviteten, hastigheten och 
trovärdigheten i EU:s åtgärder på den internationella arenan. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att enas om att övergå från enhällighet till omröstning med 
kvalificerad majoritet, åtminstone på utvalda Gusp-områden.

12. Europaparlamentet kräver ett snabbt antagande och genomförande av EU:s riktade 
mekanism för sanktioner för mänskliga rättigheter (EU:s Magnitskijlag).

13. Europaparlamentet stöder idén om ett europeiskt säkerhetsråd för att förbättra 
samstämdheten i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, liksom dess inflytande.



PE657.447v02-00 6/7 PR\1215198SV.docx

SV

14. Europaparlamentet inser att stabiliteten, säkerheten och välståndet i länderna på 
västra Balkan och i länderna i det östra och södra grannskapet direkt påverkar 
unionens egen stabilitet, Parlamentet efterfrågar en mer aktiv, enad och effektiv roll för 
EU i den fredliga lösningen av de pågående spänningarna och konflikterna, särskilt 
i Belarus, Ukraina, Libanon, Syrien och Libyen, och i förebyggandet av eventuella 
framtida konflikter i grannskapet.

15. Europaparlamentet anser att EU snarast måste fastställa en övergripande strategi för sina 
förbindelser på medellång och lång sikt med Turkiet, särskilt mot bakgrund av den 
pågående upptrappningen i östra Medelhavsområdet.

16. Europaparlamentet understryker att det ligger i EU:s och Förenade kungarikets 
gemensamma intresse, förstärkt av deras geografiska närhet till varandra, att komma 
överens om gemensamma åtgärder för att ta itu med utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitiska utmaningar.

17. Europaparlamentet efterfrågar ett starkare transatlantiskt partnerskap för att hantera 
aktuella utmaningar och kriser på utrikes- och säkerhetsområdet, särskilt det aktuella 
hälsonödläget och de ekonomiska och politiska utmaningar det medför.

18. Europaparlamentet vill se en fortsatt stark och enad hållning gentemot 
Ryska federationen, inbegripet i fråga om sanktionssystemet, särskilt mot bakgrund av 
den pågående utvecklingen i samband med mordförsöket på Aleksej Navalnyj.

19. Europaparlamentet välkomnar de pågående insatserna för att omforma och avsevärt 
uppgradera EU–Afrika-strategin, i fråga om bland annat säkerhet och samarbete. 
Parlamentet efterfrågar en gemensam EU-strategi för att stärka EU:s synlighet och 
engagemang i Afrika.

20. Europaparlamentet understryker vikten av att EU intar en enhetlig, realistisk och 
effektiv hållning gentemot Kina, där EU proaktivt och beslutsamt bör eftersträva mer 
balanserade och ömsesidiga ekonomiska förbindelser, på grundval av våra värden och 
intressen.

21. Europaparlamentet understryker att EU måste ägna större uppmärksamhet åt strategiska 
regioner som i allt högre grad får internationell uppmärksamhet, såsom bland annat 
Arktis, liksom Stillahavsområdet och Oceanien, där Kina för en expansionspolitik som 
kräver att EU utarbetar ett enhetligt svar. Parlamentet välkomnar ansträngningarna för 
att utveckla en europeisk strategi för regionen Indiska oceanen/Stilla havet som är 
inriktad på EU:s principer och värden.

Stärka EU:s kapacitet och medel inom Gusp

22. Europaparlamentet betonar sitt stöd för det gradvisa utformandet och främjandet av 
en gemensam försvarspolitik och inrättandet av en fullvärdig försvarsunion. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende målet att 2022 anta en strategisk kompass.

23. Europaparlamentet betonar att EU måste ta på sig en global ledarroll när det gäller att 
hantera pandemins konsekvenser, vilket kräver tillräckliga ekonomiska resurser. 
Parlamentet betonar att det behövs en ambitiösare flerårig budgetram på området 
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yttre åtgärder och försvar, inbegripet ökade anslag till instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), 
Europeiska försvarsfonden, militär rörlighet och den europeiska fredsfaciliteten. 
Parlamentet betonar att det måste vara delaktigt på ett meningsfullt sätt i den strategiska 
styrningen och kontrollen av de nya externa finansieringsinstrumenten.

24. Europaparlamentet efterfrågar en förstärkning av försvarskapaciteten, särskilt genom 
tillräcklig finansiering av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), 
Europeiska försvarsfonden, militär rörlighet och Europeiska rymdprogrammet. 
Parlamentet understryker behovet av ytterligare samstämdhet mellan EU:s verktyg 
i EU:s försvarssamarbete. Parlamentet begär ökat stöd, mer personal och tillräckliga 
budgetmedel för utrikestjänstens avdelning för strategisk kommunikation.

25. Europaparlamentet uppmärksammar de hot på medellång och lång sikt som Gusp 
kommer att behöva ta itu med i framtiden, inbegripet de säkerhetsrisker som 
klimatförändringar, cyberhot, rymdkapplöpningen och ny teknik medför.

26. Europaparlamentet välkomnar den underrättelsebaserade hotbildsanalys som för 
närvarande utförs av vice ordföranden/den höga representanten som en utgångspunkt 
för den framtida strategiska kompassen, och efterfrågar en debatt i parlamentet om 
resultatet av denna analys. Parlamentet välkomnar kommissionens nya tillvägagångssätt 
för att integrera strategisk framsynthet i uppläggningen av EU:s politik, även i utrikes- 
och säkerhetsfrågor.

°

° °

27. 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.


