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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 
2020
(2020/2207(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Lissabonfördraget,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 20 december 2013, 
den 26 juni 2015, den 15 december 2016, den 22 juni 2017, den 28 juni 2018, 
den 14 december 2018, den 20 juni 2019, den 12 december 2019 och den 21 juli 2020,

– med beaktande av rådets slutsatser om den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken av den 25 november 2013, den 18 november 2014, den 18 maj 2015, 
den 27 juni 2016, den 14 november 2016, den 18 maj 2017, den 17 juli 2017, 
den 25 juni 2018, den 17 juni 2019 och den 17 juni 2020,

– med beaktande av slutsatserna från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, om upprättandet av en civil GSFP-pakt,

– med beaktande av rådets slutsatser om kvinnor, fred och säkerhet av 
den 10 december 2018,

– med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2019/797 av den 17 maj 2019 om restriktiva 
åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater1,

– med beaktande av rådets slutsatser om kompletterande insatser för förstärkning av 
motståndskraft och motverkande av hybridhot av den 10 december 2019,

– med beaktande av dokumentet Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare 
Europa. En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, som 
lades fram av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikesfrågor och säkerhetspolitik (vice ordföranden/den höga representanten) 
den 28 juni 2016,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet om 
handlingsplanen för militär rörlighet av den 28 mars 2018 (JOIN(2018)0005),

– med beaktande av de gemensamma förklaringarna av den 8 juli 2016 och 
den 12 juli 2018 från Europeiska rådets respektive kommissionens ordförande och 
Natos generalsekreterare,

– med beaktande av den gemensamma uppsättning förslag (42 åtgärder) som godkändes 
av EU:s respektive Natos råd den 6 december 2016 och lägesrapporterna av 
den 14 juni och den 5 december 2017 om genomförandet av dessa, och den nya 

1 EUT L 129I, 17.5.2019, s. 13.
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uppsättning förslag (32 åtgärder) som godkändes av de båda råden den 5 december 
2017,

– med beaktande av den femte lägesrapporten om genomförandet av den gemensamma 
uppsättning förslag som godkändes av EU:s och Natos råd den 6 december 2016 och 
den 5 december 2017,

– med beaktande av den andra lägesrapporten om EU:s och FN:s prioriteringar 
2019−2021 för fredsfrämjande insatser och krishantering,

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt mål 16, som syftar till att 
främja fredliga och inkluderande samhällen för en hållbar utveckling,

– med beaktande av FN:s agenda för nedrustning, kallad Securing our common future 
(Säkra vår gemensamma framtid),

– med beaktande av revisionsrättens översikt nr 09/2019: Europas försvar,

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 december 20162, den 13 december 20173, 
den 12 december 20184 och den 15 januari 20205 om genomförandet av den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2018 om förbindelserna mellan EU och 
Nato6,

– med beaktande av sin rekommendation till rådet och vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om 
förberedelsen av översynen av fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen 
2020, kärnvapenkontroll och möjligheterna för kärnvapennedrustning,

– med beaktande av sin resolution av den 17 september 2020 om vapenexport: 
genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp7,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2019 om INF-avtalets framtid och 
konsekvenserna för Europeiska unionen8,

– med beaktande av sitt betänkande om Europeiska försvarsfonden 2021–2027 
(A8-0412/2018),

– med beaktande av sin rekommendation till rådet om beslutet om inrättande av en 
europeisk fredsfacilitet9,

2 EUT C 224, 27.6.2018, s. 50.
3 EUT C 369, 11.10.2018, s. 36.
4 Antagna texter, P8_TA(2018)0514.
5 Antagna texter, P9_TA(2020)0008.
6 EUT C 28, 27.1.2020, s. 49.
7 Antagna texter, P9_TA(2020)0224.
8 Antagna texter, P8_TA(2019)0130.
9 Antagna texter, P8_TA(2019)0330.
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– med beaktande av sin resolution av den 12 september 2018 om autonoma 
vapensystem10,

– med beaktande av sin resolution av den 23 juli 2020 om slutsatserna från 
Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 202011,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet påminner om EU:s ambition att vara en global aktör för fred och vill 
att unionens åtgärder och politik ska sträva efter att upprätthålla internationell fred och 
säkerhet och stödja den regelbaserade världsordningen.

2. Med tanke på de nuvarande och ökande mångfasetterade hot som EU skulle kunna 
ställas inför i en mycket multipolär värld med opålitliga supermakter betonar 
Europaparlamentet att endast unionens samlade tyngd har potential att skapa fred, 
mänsklig säkerhet, hållbar utveckling och demokrati.

3. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i genomförandet av den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Parlamentet välkomnar EU:s fortsatta 
åtagande att stärka sin förmåga som global säkerhetsgarant genom sina GSFP-uppdrag 
och GSFP-insatser, bidra till hållbar fred och välstånd och övervinna konflikter runt om 
i världen.

4. Europaparlamentet välkomnar vice ordförandens/den höga representantens 
tillkännagivande att man i slutet av 2020 kommer att lägga fram en analys av 
gemensamma hot och utmaningar, vilken kommer att ligga till grund för utvecklingen 
av en strategisk kompass. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att lägga fram denna analys för Europaparlamentet så snart som möjligt. 
Parlamentet konstaterar att den strategiska kompassen kommer att ge den vägledning 
och de mål som krävs för att tydligt fastställa unionens strategiska analys och 
ambitionsnivå på de fyra nyckelområdena krishantering, resiliens, kapacitet och 
partnerskap senast 2022.

5. Europaparlamentet överväger att utarbeta betänkanden och rekommendationer om de 
viktigaste områdena i den strategiska kompassen, i syfte att ge vägledning från 
parlamentets sida.

6. Europaparlamentet understryker vikten av hållbar stabilitet, säkerhet och välstånd för 
unionen i dess grannskap.

7. Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt engagemang för Ukrainas och alla andra 
östliga partnerskapsländers oberoende, suveränitet och territoriella integritet. 
Parlamentet uttrycker allvarlig oro över situationen i Belarus och ger på nytt uttryck för 
sitt stöd för folkets suveräna och demokratiska val.

10 EUT C 433, 23.12.2019, s. 86.
11 Antagna texter, P9_TA(2020)0206.
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8. Europaparlamentet konstaterar att Ryska federationens militära styrkor fortfarande 
ockuperar stora delar av Ukraina och Georgien i strid med internationell rätt. 
Parlamentet uttrycker oro över Rysslands roll i fråga om att destabilisera freden och 
säkerheten i regionen.

9. Europaparlamentet är mycket oroat över, och fördömer skarpt, Turkiets hot om militära 
insatser mot EU-medlemsstater i östra Medelhavsområdet.

Konsolidering av Europeiska unionens ambitioner: effektivisering av GSFP-uppdragen 
och GSFP-insatserna

10. Europaparlamentet noterar att unionen för närvarande genomför elva civila och sex 
militära uppdrag. Av de sistnämnda är tre verkställande och tre icke-verkställande.

11. Europaparlamentet välkomnar den regionaliseringsprocess som inletts i syfte att göra 
EU:s insatser mer effektiva över G5 Sahel-ländernas gränser.

12. Europaparlamentet välkomnar inledandet av insatsen Eunavfor MED Irini, som syftar 
till att bidra till hållbar fred och stabilitet genom att stödja genomförandet av 
vapenembargot mot Libyen i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2526 (2020). 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera sina bidrag till alla GSFP-uppdrag 
och GSFP-insatser i form av styrkor och andra resurser, i synnerhet genom att ta itu 
med de befintliga bristerna. Parlamentet uppmanar särskilt medlemsstaterna att snarast 
avsätta de underrättelse-, övervaknings-, rekognoscerings- och polisresurser som krävs 
för att stärka Irini-insatsens kapacitet. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att fullt ut utnyttja EU:s resurser på detta område, särskilt EU:s 
satellitcentrum och underrättelse- och lägescentral.

13. Europaparlamentet noterar att den strategiska översynen av den militära planerings- och 
ledningskapaciteten ska inledas 2020, och uppmanar – med tanke på denna översyns 
inverkan på ledning och kontroll i samband med militära uppdrag och insatser – vice 
ordföranden/den höga representanten att i god tid informera parlamentet om de val som 
görs.

14. Europaparlamentet välkomnar de övergripande framsteg som gjorts i genomförandet av 
den civila GSFP-pakten, som syftar till att ge den civila delen av GSFP ökad förmåga 
och göra den mer verkningsfull, flexibel och lyhörd inte bara på nationell nivå genom 
att utarbeta och genomföra nationella genomförandeplaner för att öka de nationella 
bidragen till den civila delen av GSFP, utan även på EU-nivå genom att utarbeta en 
gemensam handlingsplan. Parlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande av den 
civila GSFP-pakten senast i början av sommaren 2023. Parlamentet uppmanar alla 
berörda aktörer att intensifiera samarbetet och fortsatt stärka samverkan mellan de civila 
och militära uppdrag som genomförs i samma insatsområde. Parlamentet välkomnar det 
tyska ordförandeskapets tillkännagivande om att inrätta ett kompetenscentrum för civil 
krishantering.

15. Europaparlamentet lovordar kontinuiteten i GSFP-uppdragen och GSFP-insatserna trots 
den mycket utmanande miljö som covid-19-pandemin gett upphov till. Parlamentet 
föreslår att budgeten för och planeringen och utrustningen av EU:s GSFP-uppdrag och 
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GSFP-insatser bedöms mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts inom ramen för 
covid-19-pandemin.

16. Europaparlamentet erkänner den roll som civila och militära GSFP-uppdrag har när det 
gäller att bevara fred, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten. 
EU uppmanas eftertryckligen att stärka sin institutionella kapacitet för 
konfliktförebyggande och medling. Parlamentet efterlyser konfliktmedvetna och 
människocentrerade strategier som sätter människors säkerhet i centrum för EU:s 
engagemang.

17. Europaparlamentet efterlyser ett skyndsamt antagande och genomförande av den 
europeiska fredsbevarande resursen, i full överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten, de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt, och med ändamålsenliga 
bestämmelser om öppenhet, med avseende på till exempel offentliggörande av en 
detaljerad förteckning över militär utrustning som tillhandahållits partnerländerna inom 
ramen för resursen.

Utveckling av effektiv GSFP-kapacitet

18. Europaparlamentet välkomnar EU:s kapacitetsutvecklingsinitiativ, såsom det europeiska 
försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, det permanenta strukturerade samarbetet 
(Pesco) och den framtida Europeiska försvarsfonden, eftersom de kan bidra till större 
konsekvens, samordning och interoperabilitet vid genomförandet av EU:s GSFP och 
befästa solidariteten, sammanhållningen och resiliensen inom unionen.

19. Europaparlamentet konstaterar att det är mycket viktigt att öka konsekvensen och 
följdriktigheten i EU:s verktyg och initiativ för försvarsplanering och 
försvarsutveckling, så att de medför samverkan och ömsesidigt stärkande, förebygger 
dubbelarbete och säkerställer en effektiv och strategisk användning av resurserna.

20. Europaparlamentet efterlyser ett skyndsamt antagande och inrättande av Europeiska 
försvarsfonden, som kommer att ta itu med de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som 
fastställts i EU och på så sätt främja EU:s förmåga att fungera som en global aktör och 
en internationell säkerhetsgarant.

21. Europaparlamentet understryker att tredjeländers deltagande i Europeiska 
försvarsfonden – i vissa specifika undantagsfall när det ger ett mervärde till vissa 
projekt och genomförs på grundval av faktisk ömsesidighet – inte får undergräva 
försvarsfondens mål.

22. Europaparlamentet förväntar sig att den strategiska översynen av den första 
Pesco-etappen slutförs senast i slutet av 2020. Parlamentet anser att Pesco är ett 
instrument som bidrar till ett hållbart och effektivt försvarssamarbete inom EU genom 
att förbättra de deltagande medlemsstaternas försvarskapacitet och interoperabilitet, 
särskilt när det gäller styrkornas tillgänglighet, flexibilitet och insatsförmåga.

23. Europaparlamentet uppmanar de deltagande medlemsstaterna att visa helhjärtat politiskt 
engagemang och säkerställa påtagliga framsteg när det gäller att skyndsamt och 
effektivt genomföra de pågående Pesco-projekten.
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Stärkt samarbete med strategiska partner

24. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i samarbetet mellan EU och Nato 
sedan den gemensamma förklaringen i Warszawa 2016. Parlamentet lovordar de 
framsteg som gjorts i genomförandet av den gemensamma uppsättningen förslag från 
december 2017, särskilt intensifieringen av den politiska dialogen mellan EU och Nato 
på alla nivåer, liksom den strukturerade dialogen om militär rörlighet, insatserna för att 
säkerställa större konsekvens i de olika försvarsplaneringsprocesserna samt det närmare 
samarbetet för att motverka hybridhot och desinformationskampanjer. Parlamentet 
uppmanar EU och Nato att ytterligare intensifiera det ömsesidigt stärkande samarbetet 
och fördjupa sitt strategiska partnerskap.

25. Europaparlamentet framhåller att Nato kvarstår som hörnstenen i det kollektiva 
försvaret för de medlemsstater som också är medlemmar i Nato. Parlamentet påminner 
om att utvecklingen av EU:s försvarskapacitet också kommer att gynna alliansen, i 
enlighet med principen om en enda uppsättning av styrkor.

26. Europaparlamentet stöder helhjärtat det strategiska partnerskapet mellan EU och FN när 
det gäller krishantering och civila, polisiära och militära fredsbevarande insatser. 
Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i genomförandet av EU:s och FN:s åtta 
gemensamt fastställda och överenskomna prioriteringar 2019–2021 för fredsfrämjande 
insatser och krishantering. Parlamentet konstaterar att vissa framsteg har gjorts när det 
gäller att förbättra samarbetet mellan uppdrag och insatser på fältet, i fråga om agendan 
för kvinnor, fred och säkerhet som en grund för genomförandet av EU:s handlingsplan 
för kvinnor, fred och säkerhet samt med avseende på konfliktförebyggande och på 
politisk och strategisk nivå. Parlamentet uppmanar EU och FN att ytterligare undersöka 
möjligheterna till närmare samarbete, särskilt när det gäller gemensamma 
insatsområden, på områden såsom planering för övergångar i samband med uppdrag, 
stödarrangemang på fältet, informationsutbyte utanför uppdragsområden och 
beredskapsplanering med tanke på covid-19 samt på klimat- och försvarsområdet.

27. Europaparlamentet efterlyser ett mer systematiskt genomförande av FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet tjugo år efter dess antagande samt 
åtgärder för att stärka EU:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet. Parlamentet efterlyser 
en meningsfull integrering av jämställdhetsperspektivet i utformningen av EU:s GSFP, 
särskilt genom jämnare könsfördelning i personalen och ledningen för GSFP-uppdrag 
och GSFP-insatser och genom särskild utbildning för den utstationerade personalen.

Åtgärder för att öka unionens resiliens och beredskap

28. Europaparlamentet är oroat över att den regelbaserade världsordningen och värdena 
hållbar fred, välstånd och frihet – som ligger till grund för Europeiska unionen – står 
inför utmaningar. Parlamentet noterar att covid-19-pandemin har visat på och förvärrat 
de globala sårbarheter och spänningar som redan förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från allmänheten till förmån för en starkare roll för 
Europeiska unionen och ökad europeisk enighet, solidaritet och resiliens. Parlamentet 
välkomnar rådets slutsatser från juni 2020, där rådet förespråkar ett starkt EU som 
främjar fred och säkerhet och skyddar sina medborgare.
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29. Europaparlamentet understryker de väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det militära stödet till civila stödinsatser, särskilt för 
utplacering av fältsjukhus, sjuktransporter och leverans och distribution av utrustning. 
Parlamentet anser att detta värdefulla bidrag har visat på betydelsen av 
medlemsstaternas militära resurser och kapacitet som stöd för unionens 
civilskyddsmekanism samt för ändamål som avser humanitärt bistånd. Parlamentet 
framhåller på nytt vikten av ömsesidigt bistånd och solidaritet, i enlighet med 
artikel 42.7 i EU-fördraget och artikel 222 i EUF-fördraget. Parlamentet uppmuntrar 
inrättande av europeiska mekanismer med syftet att underlätta gränsöverskridande 
användning av militärens logistiska kapacitet för att hantera sådana nödsituationer, i 
syfte att möjliggöra större samordning, samverkan, solidaritet och stöd. Parlamentet 
betonar behovet att öka EU:s beredskap på CBRN-området.

Proaktiva åtgärder för att motverka och förebygga hybridhot

30. Europaparlamentet välkomnar de prioriteringar och riktlinjer som antagits för EU:s 
samarbete när det gäller att motverka hybridhot och öka motståndskraften mot dessa 
hot, inbegripet kampen mot desinformation, och inrättandet av ett system för tidig 
varning för att underlätta samarbetet med internationella partner såsom G7 och Nato. 
Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utveckla och stärka säkerheten i 
sina informations- och kommunikationssystem, inbegripet säkra 
kommunikationskanaler. Parlamentet understryker hur viktigt och brådskande det är för 
EU att intensifiera sin strategiska kommunikation och ta itu med den tilltagande, 
fientliga utländska inblandning som hotar dess demokratiska system.

31. Europaparlamentet välkomnar rådets antagande av ett beslut som för första gången gör 
det möjligt för EU att införa riktade restriktiva åtgärder för att avskräcka från och 
reagera på cyberattacker som utgör ett externt hot mot EU eller dess medlemsstater, 
inklusive cyberattacker mot tredjeländer eller internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet understryker att närmare samarbete för att förebygga 
och motverka cyberattacker är avgörande i dessa tider av särskild sårbarhet för att 
främja internationell säkerhet och stabilitet i cyberrymden. Parlamentet efterlyser stöd 
från Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och omfattande samordning med 
Natos kunskapscentrum för samordnat cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

Medel till unionen för att genomföra GSFP

32. Europaparlamentet understryker att tillräckliga ekonomiska och personella resurser 
samt tillgångar är nödvändiga för att säkerställa att unionen har den styrka och förmåga 
som krävs för att främja fred och säkerhet inom sina gränser och i världen i övrigt.

33. Europaparlamentet beklagar den brist på ambition som Europeiska rådet i nuläget 
uppvisar med avseende på försvarsinitiativ inom den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen rådet att upprätthålla en ambitiös budget för 
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Europeiska försvarsfonden och för militär rörlighet på den nivå som ursprungligen 
föreslogs av kommissionen och som antogs av parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att unionsmedborgarna tydligt och konsekvent har krävt att 
unionen ska stärka sin roll när det gäller att skapa hållbar stabilitet och säkerhet, och 
framhåller att detta kan uppnås endast med de ekonomiska medel som krävs och en 
ambitiös flerårig budgetram på området yttre åtgärder och försvar.

34. Europaparlamentet varnar för faran med brist på ambition när det gäller att finansiera 
det europeiska försvaret i den fleråriga budgetramen, i kombination med betydande och 
icke samordnade nedskärningar i de nationella försvarsbudgetarna till följd av 
covid-19-krisen. Parlamentet betonar att medlemsstaterna måste avsätta de ekonomiska 
resurser som krävs på nationell nivå för att ge unionen möjlighet att verka som en global 
aktör för fred. Parlamentet delar Europeiska revisionsrättens bedömning att EU:s 
medlemsstater har ”långt ifrån den militära förmåga som skulle behövas för att leva upp 
till EU:s militära ambitionsnivå”.

35. Europaparlamentet påminner om att de gemensamma europeiska försvarsprojekten och 
försvarsinitiativen visserligen är avgörande för att åtgärda bristerna inom 
försvarsrelaterad forskning och utveckling, sammanföra resurser och samordna insatser, 
men att merparten av de försvarsresurser som används för GSFP-uppdrag fortfarande 
tillhandahålls av medlemsstaterna och betalas av nationella försvarsbudgetar.

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ansvar för sina beslut att 
genomföra civila och militära uppdrag genom att förse unionen med den personal och 
de resurser som krävs för att uppnå de mål som de enhälligt har enats om och på så vis 
förverkliga våra gemensamma strävanden.

Upprättande av en ambitiös EU-agenda för global vapenkontroll, icke-spridning och 
nedrustning

37. Europaparlamentet är oroat över den potentiella urholkningen av de globala insatserna 
för icke-spridning och nedrustning. Parlamentet befarar att frånträde eller utebliven 
förlängning av viktiga fördrag för vapenkontroll allvarligt skulle skada de 
internationella vapenkontrollsystem som har medfört årtionden av stabilitet samt skulle 
undergräva förbindelserna mellan kärnvapenstater. Parlamentet understryker det akuta 
behovet av att återupprätta det gränsöverskridande förtroendet.

38. Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt fulla stöd för EU:s och dess 
medlemsstaters engagemang för icke-spridningsfördraget som hörnstenen i systemet för 
icke-spridning och nedrustning av kärnvapen. Parlamentet upprepar sitt krav på 
antagande av konkreta och effektiva åtgärder vid icke-spridningsfördragets 10:e 
granskningskonferens vilka skulle vara avgörande för att bevara den strategiska 
stabiliteten och begränsa en ny kapprustning.

39. Europaparlamentet beklagar på nytt djupt att Förenta staterna och Ryska federationen 
frånträtt avtalet om medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till följd av Rysslands fortsatta 
underlåtenhet att följa avtalet. Parlamentet befarar att avtalets kollaps kan leda till ökade 
spänningar och ökade nukleära och militära hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och återmilitarisering på europeisk mark. Parlamentet 
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uppmanar med kraft rådet och vice ordföranden/den höga representanten att inleda ett 
EU-lett initiativ i syfte att verka för att INF-avtalet omvandlas till ett multilateralt avtal 
som omfattar alla kärnvapenstater.

40. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna och Ryska federationen att göra 
ytterligare framsteg i förhandlingarna om en förlängning av Start-avtalet, som löper ut i 
februari 2021. Parlamentet anser att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll. Parlamentet vill att även andra stater ska involveras.

41. Europaparlamentet beklagar djupt Förenta staternas beslut att frånträda fördraget om 
observationsflygningar – ett viktigt instrument för vapenkontroll som har bidragit till att 
skapa förtroende och ge mindre länder en värdefull kapacitet att övervaka och 
kontrollera sina grannländers militära verksamhet. Parlamentet uppmanar de återstående 
signatärstaterna att fortsatt genomföra fördraget, samtidigt som man ser till att det 
förblir funktionellt och användbart.

42. Europaparlamentet välkomnar EU:s ekonomiska bidrag till projekt och aktiviteter som 
Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) genomför. Parlamentet 
välkomnar rådets antagande av ett övergripande sanktionssystem för att ta itu med den 
ökande användningen och spridningen av kemiska vapen. Parlamentet uppmanar EU att 
fortsätta sina ansträngningar för att motverka spridning och användning av kemiska 
vapen och att stödja det globala förbudet mot kemiska vapen i enlighet med 
konventionen om kemiska vapen.

43. Europaparlamentet uttrycker djup oro över det mordförsök som den framstående ryska 
oppositionsledaren Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av en förbjuden nervgas och 
som enligt konventionen om kemiska vapen utgör ett fall av användning av kemiska 
vapen och därmed också en allvarlig överträdelse av internationella normer. Parlamentet 
uppmanar rådet att använda alla instrument – inklusive sanktioner – som står till EU:s 
förfogande för att ställa samtliga ansvariga för förgiftningen till svars.

44. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant att lägga 
fram förslag om att stärka befintlig expertis om icke-spridning och vapenkontroll i EU 
och se till att EU spelar en kraftfull och konstruktiv roll i arbetet för att utveckla och 
stärka de globala regelbaserade insatserna för icke-spridning och strukturerna för 
vapenkontroll och nedrustning. Parlamentet välkomnar i detta avseende utnämningen av 
ett nytt särskilt sändebud för nedrustning och icke-spridning.

45. Europaparlamentet upprepar sitt fulla engagemang för bevarandet av ändamålsenliga 
internationella vapenkontroll-, nedrustnings- och icke-spridningsordningar som en 
hörnsten i den globala och europeiska säkerheten. Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar sitt stöd för 
strategier för att fortsätta att minska och skrota alla kärnvapenarsenaler och skapa en 
kärnvapenfri värld.

46. Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser om översynen den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att det, i takt med att EU 
blir alltmer ambitiöst på försvarsområdet, finns ett behov av större konvergens och 
konsekvens i medlemsstaternas vapenexportpolitik. Parlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna att fullt ut agera i överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet efterlyser en mekanism för sanktioner mot medlemsstater 
som inte agerar i överensstämmelse med den gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
välkomnar de ansträngningar som gjorts för att öka öppenheten och stärka den 
offentliga och parlamentariska granskningen av vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra riskbedömningar, slutanvändarkontroller och 
kontroller efter leverans.

47. Europaparlamentet välkomnar EU:s åtgärder för att stödja universaliseringen av 
vapenhandelsfördraget och uppmanar alla stora vapenexporterande länder att 
underteckna och ratificera det snarast möjligt.

48. Europaparlamentet uppmanar EU att gå i spetsen för de globala insatserna för att inrätta 
ett omfattande regelverk för utveckling och användning av AI-baserade vapen. 
Parlamentet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden, medlemsstaterna och 
Europeiska rådet att anta en gemensam ståndpunkt om autonoma vapensystem vilken 
säkerställer meningsfull mänsklig kontroll över de kritiska funktionerna i vapensystem. 
Parlamentet insisterar på att det på internationell nivå inleds förhandlingar om ett 
rättsligt bindande instrument med ett förbud mot helt autonoma vapen.

Säkerställande av demokratisk tillsyn, legitimitet och inkluderande engagemang

49. Europaparlamentet understryker att det måste hantera alla försvarsfrågor på ett 
konsekvent sätt. Parlamentet vill att mandatet för underutskottet för säkerhet och försvar 
ska omprövas mot bakgrund av det ökande antalet försvarsinitiativ på EU-nivå och 
inrättandet av kommissionens GD DEFIS.

50. Europaparlamentet välkomnar de regelbundna diskussionerna med vice 
ordföranden/den höga representanten om GSFP-frågor och uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se till att vederbörlig hänsyn tas till 
Europaparlamentets synpunkter. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa 
regelbundna briefingar från EU:s särskilda representanter, särskilda sändebud och 
uppdrags- och insatschefer. Parlamentet anser att det bör involveras i förhandssamråd 
om strategisk planering för GSFP-uppdrag, ändringar av deras mandat och planer för att 
avsluta dem. Parlamentet efterlyser ett omfattande genomförande av artikel 36 i 
EU-fördraget.

51. Europaparlamentet betonar behovet att utveckla ett allt närmare samarbete med de 
nationella parlamenten i GSFP-frågor för att säkerställa ökad ansvarsskyldighet, 
transparens och granskning.

52. Europaparlamentet upprepar vikten av att förbättra de verktyg som finns tillgängliga för 
det civila samhället för att säkerställa ett meningsfullt deltagande för det i utformningen 
av försvarsrelaterad politik och tillsynen över den i praktiken.

53. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 
rådet, rådet och kommissionen samt till vice ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, Natos 
generalsekreterare, EU:s byråer på säkerhets- och försvarsområdena och 
medlemsstaternas nationella parlament.
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