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Et antimissilskjold for Europa og dets politiske og strategiske implikationer  

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om et antimissilskjold for Europa og 

dets politiske og strategiske implikationer (2013/2170(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 

222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

- der henviser til artikel 24 og artikel 42, stk. 2, i TEU, artikel 122 og 196 i TEUF og 

erklæring 37 om artikel 222 i TEUF, 

- der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske 

Råd den 12. december 2003, og rapporten om dens gennemførelse, der blev godkendt af 

Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008, 

- der henviser til strategien for EU's indre sikkerhed, der blev vedtaget af Det Europæiske 

Råd den 25.-26. marts 2010, 

- der henviser til Rådets konklusioner af 19. december 2013 om den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik, 

- der henviser til det strategiske koncept for forsvaret af og sikkerheden for medlemmerne 

af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO), der blev vedtaget på NATO-

topmødet i Lissabon den 19.-20. november 2010, 

- der henviser til erklæringen fra topmødet i Chicago mellem stats- og regeringschefer i 

NATO's Nordatlantiske Råd i Chicago den 20. maj 2012, 

- der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

- der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0109/2014), 

A. der henviser til, at spørgsmålet om et ballistisk missilforsvar (BMD) allerede er blevet 

rejst tidligere, men er blevet mere aktuelt i de senere år på grund af mangedoblingen af 

trusler fra spredning af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben og spredning af 

ballistiske missiler, hvilket NATO og de europæiske allierede skal være i stand til at 

reagere effektivt på; 

B. der henviser til, at et forsvar mod ballistiske eller andre typer af missilangreb kan udgøre 

en positiv udvikling i den europæiske sikkerhed i en situation med en hurtig dynamik i 

den internationale sikkerhed, med flere statslige og ikke-statslige aktører involveret i 

udviklingen af missilteknologier og diverse kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare 

forsvarskapaciteter (CBRN), der har potentiale til at nå europæisk territorium; 

C. der henviser til, at NATO er i færd med at udvikle en BMD-kapacitet med henblik på at 

varetage sin kerneopgave med at sikre et kollektivt forsvar og sørge for fuld beskyttelse af 

alle europæiske befolkninger, territorier og styrker, der er medlemmer af NATO, mod de 



voksende trusler fra spredningen af ballistiske missiler; 

D. der henviser til, at USA's væsentlige bidrag til NATO's BMD bekræfter landets 

engagement i forhold til NATO og Europas og Europas allieredes sikkerhed, idet det 

allerede på nuværende tidspunkt har installationer i Rumænien og inden for nærmeste 

fremtid også vil have det i Polen, og det understreger betydningen af de transatlantiske 

forbindelser; 

E. der henviser til, at den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik vil blive udviklet i fuld 

komplementaritet med NATO inden for de aftalte rammer for det strategiske partnerskab 

mellem EU og NATO som bekræftet af Det Europæiske Råd den 19. december 2013; 

1. taler for, at der i takt med, at BMD-teknologier udvikler sig og gennemføres, skabes nye 

dynamikker i den europæiske sikkerhed, hvilket resulterer i et behov for, at 

medlemsstaterne tager hensyn til betydningen af BMD for deres sikkerhed; 

2. minder om, at der fra NATO's side udvikles og konstrueres BMD-foranstaltninger med 

henblik på at forsvare medlemslandene mod potentielle ballistiske missilangreb;  

opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at forfølge et strategisk 

partnerskab med NATO under hensyntagen til spørgsmålet om BMD, som bør føre til 

tilvejebringelse af fuld dækning og beskyttelse for alle EU-medlemsstater, således at man 

undgår en situation, hvor sikkerheden i disse lande på nogen måde vil blive differentieret;  

3. glæder sig over realiseringen af en midlertidig BMD-kapacitet inden for NATO, som vil 

give maksimal dækning inden for de til rådighed stående midler til at forsvare 

befolkninger, territorier og styrker i alle sydeuropæiske NATO-lande mod et ballistisk 

missil angreb;  bifalder ligeledes formålet om at tilvejebringe fuld dækning og beskyttelse 

til alle europæiske NATO-medlemslande ved udgangen af dette årti; 

4. understreger, at EU-initiativer såsom sammenlægning og deling kan være nyttige med 

henblik på at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om BMD samt i forbindelse 

med gennemførelsen af fælles FoU-projekter; bemærker, at et sådant samarbejde på 

længere sigt også kan bidrage til yderligere konsolidering af den europæiske 

forsvarsindustri; 

5. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen, Det Europæiske Forsvarsagentur og 

Rådet til at lade BMD-spørgsmål indgå i fremtidige sikkerhedsstrategier, undersøgelser 

og hvidbøger; 

6. understreger, at der på grund af den finansielle krise og budgetnedskæringer ikke 

anvendes tilstrækkelige ressourcer til at opretholde de nødvendige forsvarskapaciteter, 

hvilket mindsker EU's militære og industrielle kapaciteter; 

7. understreger, at NATO's planer med hensyn til BMD på ingen måde er rettet mod 

Rusland, og at NATO er parat til at samarbejde med Rusland for så vidt angår et 

samarbejde mellem to uafhængige missilforsvarssystemer - nemlig NATO's og Ruslands 

BMD;  understreger, at et effektivt samarbejde med Rusland kan give konkrete fordele, 

men at det skal udvikles på grundlag af fuld gensidighed og gennemsigtighed, da det er 

altafgørende at styrke den gensidige tillid for at sikre en gradvis udvikling af et sådant 

samarbejde; bemærker i denne forbindelse, at det er kontraproduktivt at flytte russiske 

missiler tættere på NATO- og EU-grænser; 



8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes 

parlamenter, NATO's Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær. 


