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Den europæiske sikkerhedsstrategi og ESFP 
Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2009 om gennemførelsen af den 
europæiske sikkerhedsstrategi og ESFP (2008/2202(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union,

- der henviser til Lissabontraktaten,

- der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS) "Et sikkert Europa i en bedre 
verden", der vedtoges af Det Europæiske Råd den 12. december 2003,

- der henviser til EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der vedtoges af 
Det Europæiske Råd den 12. december 2003,

- der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 11.-12. 
december 2008 og dets godkendelse af en rapport af 11. december 2008 fra
generalsekretæren for Rådet/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (FUSP) om gennemførelsen af en europæisk sikkerhedsstrategi - at 
skabe sikkerhed i en verden i forandring1,

- der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 12. december 2008 om den 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP),

- der henviser til dokument af 14. marts 2008 fra den højtstående repræsentant og 
Kommissionen til Det Europæiske Råd om klimaændringer og international sikkerhed2,

- der henviser til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den 
Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, 
forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster3

(operation "Atalanta"),

- der henviser til sin beslutning af 14. april 2005 om den europæiske sikkerhedsstrategi4,

- der henviser til sin beslutning af 16. november 2006 om gennemførelsen af den 
europæiske sikkerhedsstrategi i forbindelse med ESFP5,

- der henviser til sin beslutning af 5. juni 2008 om gennemførelsen af den europæiske 
sikkerhedsstrategi og ESFP6,
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- der henviser til sin beslutning af 10. juli 2008 om rummet og sikkerhed1,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6-0032/2009),

Generelle overvejelser

1. påpeger, at Den Europæiske Union har brug for at udvikle sin strategiske uafhængighed 
gennem en stærk og effektiv udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik for at fremme 
freden og den internationale sikkerhed, forsvare sine interesser i verden, beskytte sine 
borgeres sikkerhed, bidrage til et effektivt multilateralt system, øge respekten for 
menneskerettigheder og demokratiske værdier i hele verden samt sikre verdensfreden;

2. erkender, at det er nødvendigt for EU at forfølge disse målsætninger gennem multilateralt 
samarbejde i internationale organisationer, først og fremmest De Forenede Nationer, og 
ved partnerskaber med andre nøgleaktører i overensstemmelse med De Forenede 
Nationers pagt, principperne i Helsinkislutakten og målene i Parischartret;

3. gentager, at der er behov for en reform af De Forenede Nationers organisation for at sætte 
FN i stand til at opfylde sine forpligtelser til fulde og handle effektivt ved at løse globale 
udfordringer og reagere på alvorlige trusler;

4. fremhæver på ny betydningen af de transatlantiske forbindelser og erkender, at det er 
nødvendigt at koordinere aktionerne mellem ESFP og NATO, men understreger samtidig, 
at der er behov for et mere afbalanceret partnerskab uden konkurrence og med respekt for 
hinandens uafhængighed og gensidig forståelse i tilfælde af divergerende strategiske 
opfattelser;

5. anfører, at mange af de nye trusler ikke kun er af militær karakter og ikke kan løses med 
militære midler alene;

6. konstaterer, at denne politik skal kombinere anvendelsen af både civile og militære 
ressourcer og kapaciteter, og at det er påkrævet med et tæt og gnidningsløst samarbejde 
mellem alle deltagere;

7. tilslutter sig begrebet "ansvar for at beskytte", som vedtoges af FN i 2005, og begrebet 
"human sikkerhed", som er baseret på, at det enkelte menneske har forrang for staten; 
understreger, at disse begreber har både praktiske følger og indebærer, at der fastlægges 
markante politiske retningslinjer for den europæiske sikkerhedspolitiks strategiske 
retning, for at den skal kunne fungere effektivt i krisesituationer; understreger ikke desto 
mindre, at EU hverken er automatisk forpligtet til eller har adgang til midler til 
udstationering af enten civile eller militære ESFP-missioner i alle krisesituationer;

8. understreger, at det er afgørende, at indsatsen og kapaciteten samles på EU-niveau, hvis 
det skal være muligt at klare den kombinerede virkning af stigende udgifter til 
forsvarsmateriel og eksisterende begrænsninger i forsvarsudgifterne;
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9. anfører, at en fælles forsvarspolitik i Europa kræver en integreret europæisk væbnet 
styrke, der følgelig skal udstyres med fælles våbensystemer for at garantere kompatibilitet 
og interoperabilitet;

10. understreger, at åbenhed og omkostningseffektivitet såvel som parlamentarisk 
ansvarlighed og overholdelse af internationale menneskerettighedslove og humanitær ret 
er altafgørende for at sikre offentlig støtte til det europæiske forsvar; fremhæver i den 
forbindelse den særlige betydning af en effektiv parlamentarisk kontrol af ESFP i form af 
et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaternes parlamenter; 

11. fastslår, at den ajourførte ESS og NATO's nye strategiske koncept bør hænge sammen, 
hvilket bør komme til udtryk i den erklæring, som skal vedtages på topmødet den 3. og 4.
april 2009 i Strasbourg og Kehl i anledning af NATO's 60-årsdag; 

12. understreger, at det er af afgørende betydning, at ESS gennemføres fuldt ud og uden 
forsinkelse; 

13. bifalder Rådets rapport om gennemførelsen af ESS; bemærker imidlertid, at mange af 
målsætningerne i ESS fra 2003 langt fra er blevet opfyldt, hvorfor EU - styrket ved 
Lissabontraktaten - bør spille en mere afgørende rolle i bestræbelserne på at gøre de 
institutioner, der varetager den globale styring, mere legitime, åbne og effektive; 

14. bifalder iværksættelsen af ovennævnte ESFP-operation Atalanta til bekæmpelse af 
piratvirksomhed ud for Somalias kyst; minder imidlertid Rådet, Kommissionen og EU's 
medlemsstater om, at der er dybereliggende årsager til problemet med piratvirksomhed i 
regionen, herunder den fattigdom, som findes i en kuldsejlet stat, og kræver mere 
omfattende europæiske aktioner for at løse disse problemer;

15. understreger i forbindelse med islamiske terroristers kidnapning af og mord på gidsler 
behovet for øget samarbejde og samordning af politikken til bekæmpelse af terrorisme 
som mellem EU's medlemsstater, USA og NATO, hvis mål især er at forbedre 
effektiviteten af de redningsaktioner, som iværksættes for at redde gidslers liv;

16. slår igen kraftigt til lyd for, at der gennem ESS og ESFP gives enhver garanti for en 
vellykket gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 af 31. oktober 2000 om 
kvinder, fred og sikkerhed (S/RES/1325) og resolution 1820 af 19. juni 2008 
(S/RES/1820), der har til formål at fremme kvinders lige deltagelse i alle spørgsmål og 
afgørelser om fred og sikkerhed, og hvori det fastslås, at systematisk anvendelse af 
seksuel vold mod kvinder under væbnede konflikter udgør en forbrydelse mod 
menneskeheden; beklager, at det går alt for langsomt med at opnå ligestilling mellem 
kønnene i ESFP-operationer;

Europæiske sikkerhedsinteresser

17. gør opmærksom på, at der i medlemsstaterne stadig for ofte tænkes i nationale 
sikkerhedsinteresser, hvilket går ud over det fælles ansvar for beskyttelse af de fælles 
europæiske interesser; mener, at denne holdning giver bagslag, og opfordrer kraftigt 
medlemsstaterne til at se forholdene i et videre perspektiv med det formål at gøre EU til 
en vigtigere aktør på den internationale scene og indføre mere effektive europæiske 
sikkerhedsordninger; 



18. finder det derfor nødvendigt at definere EU's fælles sikkerhedsinteresser; understreger, at 
EU kun i kraft af en klar idé om de fælles interesser kan gøre de fælles politikker mere 
sammenhængende og effektive; 

19. mener, at Unionens sikkerhedsinteresser ud over de udfordringer, der er defineret i ESS
fra 2003, også omfatter beskyttelse af dens borgere og dens interesser inden for EU såvel 
som i tredjelande, naboområdernes sikkerhed og beskyttelse af dens ydre grænser og 
vigtige infrastrukturer, såvel som forbedring af dens cyber-sikkerhed, sikring af 
energiforsyninger og søveje, beskyttelse af rumressourcerne og beskyttelse mod følgerne 
af klimaændringerne;

Europæiske sikkerhedsambitioner

20. bemærker, at EU anerkender en international orden, der er baseret på et effektivt 
multilateralt system på grundlag af folkeretten, og at dette er et udtryk for europæeres 
overbevisning om, at ingen nation kan bekæmpe de nye trusler alene; 

21. mener, at EU skal foretage en nøjere definition af den rolle, som den agter at spille på 
internationalt plan; mener endvidere, at EU ikke bør forsøge at blive en supermagt 
ligesom USA, men at den derimod snarere bør værne om sin egen  sikkerhed, arbejde for 
stabilitet i naboområderne og bidrage til et multilateralt, globalt sikkerhedssystem inden 
for rammerne af De Forenede Nationer, som garanterer respekt for folkeretten og en 
effektiv krise- og konfliktforebyggelse samt styring og løsning af situationerne efter 
konflikter;

22. fremhæver, at EU prioriterer kriseforebyggelse i ESFP; betoner, at sikkerhed og 
retsstatsforhold er uomgængelige forudsætninger for udvikling og varig stabilitet; 

Udvikling af Europas sikkerhedsstrategi

23. konstaterer, at ESS fra 2003 belyser de mest graverende trusler, som EU står over for 
(terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, regionale konflikter, staters 
sammenbrud og organiseret kriminalitet), og at den fastlægger strategiske mål, som er 
blevet grundlaget for delstrategier;

24. roser det afgåede franske EU-formandskab for dets initiativer vedrørende ESFP; noterer 
sig den højtstående repræsentants ovennævnte rapport af 11. december 2008 om 
gennemførelsen af ESS, som blev godkendt af Det Europæiske Råd og glæder sig over, at 
mange henstillinger i Parlamentets tidligere beslutninger om ESS og ESFP er blevet taget 
op, især hvad angår:

- cyber-sikkerhed,

- energisikkerhed, herunder forsyninger til Europa,

- uløste regionale konflikter i EU's nabolande,

- udfordringer på det afrikanske kontinent,



- følger af klimaændringer,

- konkurrence om naturressourcer,

- projekter til styrkelse af civile og militære kapaciteter,

- verdensrummets betydning for vor fælles sikkerhed,

- søfartssikkerhed,

25. finder det glædeligt, at Rådet går ind for tanken om, at EU i de kommende år - i 
overensstemmelse med det fastsatte ambitionsniveau, bl.a. deployering af 60 000 mand på 
60 dage til en større operation blandt den række operationer, der er fastsat inden for
rammerne af det overordnede mål for 2010 og det overordnede civile mål for 2010 - reelt 
bør sættes i stand til på én og samme tid at planlægge og gennemføre:

- to større stabiliserings- og genopbygningsoperationer med en tilpasset civil 
komponent understøttet af højst 10 000 mand i mindst to år,

- to beredskabsoperationer af begrænset varighed under anvendelse af navnlig EU's 
kampgrupper,

- en nødevakueringsoperation for europæiske statsborgere (på mindre end 10 dage) 
under hensyn til hver medlemsstats primære rolle for så vidt angår dens statsborgere 
og under anvendelse af konceptet om den førende stat ved konsulært samarbejde,

- en overvågnings- eller interdiktionsmission til søs eller i luften,

- en civil-militær humanitær bistandsoperation af en varighed på indtil 90 dage,

- ca. tolv civile ESFP-missioner (herunder bl.a. politi- og retsstatsmissioner, 
civilforvaltningsmissioner, civilbeskyttelsesmissioner, missioner vedrørende 
sikkerhedssektorreformer og observatørmissioner) af forskelligt format, der bl.a. 
opererer i en beredskabssituation, herunder en større mission (der eventuelt omfatter 
op til 3 000 eksperter), der kan vare flere år,

26. beklager imidlertid, at konklusionerne vedrørende ESS og ESFP er præsenteret på en 
uklar måde (fire dokumenter i stedet for et); beklager også den ofte vage formulering, der 
ikke gør det muligt at beskrive en reel strategi; kritiserer den omstændighed, at Rådet ikke 
har opfyldt Parlamentets ønske om en hvidbog, hvorfor det er usandsynligt, at der vil 
blive indledt en frugtbar og bred offentlig debat; 

27. finder det endvidere beklageligt, at Rådet ikke har taget hensyn til en række krav i 
Parlamentets tidligere beslutninger om ESS og ESFP, først og fremmest vedrørende:

- definition af fælles europæiske sikkerhedsinteresser,

- fastlæggelse af kriterier for iværksættelse af ESFP-missioner,

- forslag om et nyt EU-NATO-partnerskab,



- løsning af spørgsmålet om nationale forbehold,

28. foreslår, at ESS revideres hvert femte år, og nærmere bestemt i starten af en ny EU-
valgperiode; 

29. beklager, at der siden 2003 relativt set ikke er sket fremskridt i styrkelsen af EU-
samarbejdet på forsvarsområdet; opfordrer endnu engang til, at der udarbejdes en hvidbog 
om europæisk sikkerhed og forsvar som et middel, der skal anvendes til at sætte en bred 
offentlig debat i gang og sikre, at ESS også gennemføres på effektiv vis;

30. beklager, at revisionen af ESS - trods omfattende forberedelser, men som følge af 
manglende fremdrift på grund af dødvandet i ratifikationen af Lissabontraktaten - ikke har 
ført til nye strategiske retningslinjer, men kun har givet sig udslag i en rapport, hvori der 
gives udtryk for aktuelle politiske bekymringer; bemærker, at rækken af trusler er blevet 
udvidet til at omfatte bl.a. cyber-sikkerhed og piratvirksomhed; glæder sig over, at der i 
revisionen er medtaget innovative aspekter, såsom fokus på klimaændringer, 
energisikkerhed (herunder - på det nukleare område - støtte til et multilateralt nukleart 
brændselskredsløb og en universel traktat om forbud mod produktion af fissilt materiale 
til fremstilling af kernevåben) og den internationale traktat om våbenhandel og andre 
nedrustningsaftaler, som f.eks. den nye Oslokonvention om klyngeammunition;

31. finder det uacceptabelt, at der kun har været ført en begrænset parlamentarisk og ingen 
offentlig debat forud for vedtagelsen af rapporten om forslag til en revision af ESS;

Forbindelserne med Rusland

32. mener, at den voldelige eskalering af de uløste konflikter i Sydossetien og Abkhasien og 
Ruslands efterfølgende anerkendelse af disse provinsers selvstændighed viser, at det 
haster med at nå frem til varige politiske løsninger på sådanne konflikter i EU's 
naboområder; gentager det synspunkt, at konflikterne i Kaukasus ikke kan løses med 
militære midler, og fordømmer endnu en gang kraftigt alle, der tyede til vold under 
konflikten; understreger, at det er nødvendigt, at der i den videre udvikling af EU's
strategiske partnerskab med Rusland indgår en konstruktiv dialog om sikkerhed, der er 
baseret på begge parters erklærede tilsagn om at ville respektere deres fælles værdier, 
udvise respekt for folkeretten og den territoriale integritet og overholde forpligtelserne i 
Helsinkislutakten;

33. understreger, at sikkerhedsdimensionen i forbindelserne mellem EU og Rusland og den 
rolle, som FUSP og ESFP spiller, ikke kan vurderes uafhængigt af den bredere 
europæiske sikkerhedsarkitektur, der omfatter NATO, OSCE og internationale aftaler, 
såsom traktaten om begrænsning af antiballistiske missilsystemer og traktaten om 
konventionelle væbnede styrker i Europa; mener, at spørgsmålet om relevante udviklinger 
inden for denne bredere sikkerhedsstruktur bør behandles i dialog med både Rusland og 
USA, og anmoder Rådet om at indtage en åben og konstruktiv holdning i mulige samtaler 
mellem EU, USA, Rusland og de OSCE-lande, der ikke er medlem af EU, med henblik på 
en fornyelse af den transatlantiske konsensus om sikkerhed med udgangspunkt i 
Helsinkislutakten; 



34. glæder sig over, at EU har handlet i fællesskab i bestræbelserne på at mægle mellem 
Rusland og Georgien som reaktion på den udfordring, som krigen i Georgien udgjorde; 
påpeger, at den hurtige reaktion og enighed i Den Europæiske Union, som førte til 
undertegnelsen af en våbenstilstandsaftale og den hurtige udsendelse af en 
observatørmission under ESFP, har bevist, at EU er i stand til at håndtere kriser og handle 
i fællesskab; roser EU's franske formandskab for dets positive rolle i bestræbelserne på at 
fastholde en fælles europæisk strategi;

35. bifalder Rådets afgørelse af 2. december 2008 om nedsættelse af en uafhængig 
kommission under ledelse af EU til undersøgelse af årsagerne til konflikten i Georgien;

36. noterer sig de bekymringer, som de baltiske lande har givet udtryk for, og bemærker, at 
NATO og dens medlemsstater har bekræftet, at deres forpligtelser i henhold til artikel 5 i 
den nordatlantiske traktat stadig har gyldighed;

37. glæder sig over, at NATO har besluttet at benytte de eksisterende kommunikationskanaler 
på ny, og at NATO-Rusland-Rådet skal genaktiveres; 

38. mener, at både EU og NATO bør videreføre en åben og realistisk dialog med Rusland, der 
omfatter områder som regional sikkerhed, energi, missilforsvar, ikke-spredning af 
masseødelæggelsesvåben, begrænsning af væbnede styrker og rumpolitik;

39. finder det vigtigt at intensivere en multilateral dialog om sikkerhedsanliggender inden for 
rammerne af Det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd;

40. påpeger, at Rusland som følge af sin geopolitiske situation, sin militære styrke og 
politiske betydning, sine energiressourcer og sit økonomiske potentiale er af strategisk 
betydning for Europa; 

Opbygning af Europas kapacitet

41. understreger, at EU skal have midler til at gennemføre sin politik, og at det derfor er 
nødvendigt, at den - ud over at styrke sin diplomatiske kapacitet - råder over både civil og 
militær kapacitet til at styrke ESFP og opfylde sine internationale forpligtelser;

42. påpeger, at der er gennemført 22 missioner, heraf 16 civile, inden for rammerne af ESFP 
siden indførelsen heraf; understreger betydningen af de civile aspekter af ESFP; bifalder i 
den forbindelse oprettelsen af den civile planlægnings- og gennemførelseskapacitet 
(CPCC) i Rådets regi; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres indsats for at stille 
kvalificeret personale til rådighed til civile ESFP-missioner; fremhæver i den forbindelse 
betydningen af det overordnede civile mål for 2010; 

43. understreger også, at der - med hovedvægten lagt på den militære dimension af ESFP -
gøres alt for langsomme fremskridt inden for civil kapacitet og konfliktforebyggelse, og 
at det er nødvendigt, at både Rådet og Kommissionen ufortøvet fremsætter forslag til en 
ny dynamik på dette område; 

44. slår til lyd for, at det fredsskabende partnerskab udvikles yderligere til et europæisk civilt 
fredskorps;



45. mener, at EU bør videreudbygge sin kapacitet på grundlag af de overordnede civile og 
militære mål; bemærker, at den bør bestræbe sig på permanent at kunne stille en styrke på 
60 000 soldater til rådighed; bekræfter på ny sit forslag om, at Eurokorpset bør udgøre 
kernen i denne styrke, om nødvendigt forstærket med supplerende sø- og luftkapacitet; 
glæder sig over aftalen mellem Tyskland og Frankrig om at videreføre den fransk-tyske 
brigade på fælles lokaliteter; mener endvidere, at EU permanent bør kunne stille et 
passende antal politifolk, dommere og offentlige anklagere til rådighed; finder det 
forvirrende, at konceptet med EU-kampgrupper og særlige scenarier for eventuelle 
missioner ikke synes at føre til, at disse kampgrupper indsættes i EU's eksterne 
operationer;

46. henviser til, at EU-medlemsstaterne sammenlagt bruger mere end 200 000 000 000 EUR
om året på forsvaret, hvilket er mere end halvdelen af USA's forsvarsudgifter; er fortsat 
dybt bekymret over den manglende effektivitet og samordning i forbindelse med 
anvendelsen af disse midler; opfordrer derfor indtrængende til, at der gøres en øget 
indsats for at undgå unødvendige overlapninger mellem medlemsstaterne, nærmere 
betegnet gennem specialisering, sammenlægning og fælles anvendelse af eksisterende 
kapacitet og fælles udvikling af ny kapacitet; roser Det Europæiske Forsvarsagentur 
(EDA) for det glimrende arbejde, det har udrettet hidtil, og opfordrer EU-
medlemsstaterne til at udnytte EDA's potentiale fuldt ud; 

47. understreger, at kapacitetsbehovet ofte teknologisk set er meget ens eller endog det 
samme, for så vidt angår de væbnede styrkers operationer, grænseovervågning, 
beskyttelse af vigtige infrastrukturer og katastrofestyring; understreger endvidere, at dette 
skaber nye muligheder for at udnytte synergier og styrke interoperabiliteten mellem de 
væbnede styrker og sikkerhedsstyrkerne;

48. opfordrer kraftigt til, at EU og dens medlemsstater koncentrerer deres bestræbelser om 
fælles kapaciteter, som kan anvendes både til forsvars- og sikkerhedsformål; finder det i 
denne forbindelse særdeles vigtigt med satellitbaseret efterforskning og udstyr til 
overvågning og hurtig varsling, ubemandede luftfartøjer, helikoptere og 
telekommunikationsudstyr samt luft- og søtransport; kræver en fælles teknisk standard for 
beskyttet telekommunikation og midler til beskyttelse af kritisk infrastruktur;

49. bifalder EDA-bestyrelsens beslutning af 10. november 2008 om oprettelsen af en 
europæisk lufttransportflåde og noterer sig hensigtserklæringen om deltagelse i dette 
initiativ, der er undertegnet af tolv EU-medlemsstaters forsvarsministre;

50. finder det nødvendigt, at det gøres muligt at anvende Galileo og GMES (global miljø- og 
sikkerhedsovervågning) til sikkerheds- og forsvarsformål;

51. støtter en fortsat dynamisk udvikling af samarbejdet mellem nationale væbnede styrker, 
så de optræder stadig mere synkront; foreslår, at denne proces og de væbnede styrker får 
navnet SAFE - "Synchronised Armed Forces Europe"; 

52. mener, at der i SAFE er tilstrækkelig handlingsmargen for neutrale EU-medlemmer og 
medlemmer af militærforbund, og for dem, der allerede arbejder tæt sammen, samt for 
dem, der endnu tøver; foreslår, at opbygningen af SAFE tager udgangspunkt i en "opt-in"-
ordning, som er baseret på stærkere frivillig synkronisering; 



53. går ind for, at der inden for rammerne af SAFE indføres en europæisk statut for soldater, 
der indeholder bestemmelser om uddannelsesnormer, operative doktriner og 
handlingsfrihed under indsatsen, spørgsmål vedrørende pligter og rettigheder og 
kvalitetsniveau for udstyr, lægehjælp og sociale sikringsordninger i tilfælde af død, 
tilskadekomst og utjenstdygtighed; 

54. går ind for, at SAFE baseres på princippet om en paneuropæisk arbejdsdeling inden for 
den militære kapacitet;

55. anbefaler et tættere europæisk samarbejde inden for uddannelse, vedligeholdelse og 
logistik som en altafgørende forudsætning for, at forsvarsudgifterne kan udnyttes mere 
effektivt; 

Behovet for nye strukturer

56. mener, at EU's evne til selvstændig handling på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
område bør forbedres gennem en målrettet styrkelse af dens kapacitet inden for 
områderne analyse, planlægning, ledelse og efterretningsaktiviteter; glæder sig i den 
forbindelse over Det Europæiske Råds beslutning om at arbejde hen imod etableringen af 
en ny fælles civil og militær strategisk planlægningsstruktur for ESFP-operationer og -
missioner;

57. glæder sig ligeledes over Det Europæiske Råds beslutning om at oprette en uformel 
gruppe på højt plan mellem EU og NATO, hvis opgave vil være at styrke samarbejdet 
mellem de to organisationer på pragmatisk vis;

58. opfordrer til, at der oprettes et selvstændigt og permanent operativt EU-hovedkvarter med 
mandat til at gennemføre strategisk planlægning og gennemføre ESFP-operationer og 
-missioner; 

59. går ind for tanken om oprettelse af et råd af forsvarsministre for at skabe større 
sammenhæng mellem de forskellige nationale forsvarspolitikker og derved styrke de 
respektive nationale bidrag til ESFP; fremhæver målet med fuld parlamentarisk kontrol 
med ESFP-missioner, herunder også kontrol fra Europa-Parlamentets side; 

60. støtter kraftigt styrkelsen af et europæisk forsvars- og sikkerhedsmarked gennem 
vedtagelse af Kommissionens lovgivningsforslag om offentlige indkøb og overførsler 
inden for Fællesskabet og foreslår yderligere initiativer for at nå dette mål, især på 
områderne forsynings- og informationssikkerhed;

61. glæder sig i den forbindelse over vedtagelsen af Rådets fælles holdning 2008/944/ESFP 
af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -
udstyr1, hvilket ændrer adfærdskodeksen om våbeneksport til et juridisk bindende 
instrument; glæder sig endvidere over, at det fortsat overlades til EU's medlemsstater 
enkeltvis at vedtage endnu strengere foranstaltninger;

                                               
1 EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.



62. gentager, at fælles våbensystemer bør stilles til rådighed via en stærk europæisk 
forsvarsindustri, der kan opfylde den europæiske militærstyrkes nuværende og fremtidige 
behov og give Europa mulighed for at blive selvforsynende og uafhængig;

63. kræver en forøgelse af fællesskabsmidlerne til sikkerhedsforskning og udarbejdelse af 
fælles forskningsprogrammer mellem Kommissionen og EDA;

Behovet for en ny tilgang

64. anser det for særdeles vigtigt at styrke Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi 
og omdanne det til en permanent struktur, som kan bidrage mere til udviklingen af en 
særlig europæisk sikkerhedskultur; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte 
finansieringen af uddannelsesaktiviteter på EU-plan inden for civil krisestyring efter 
2009;

65. opfordrer til yderligere initiativer med hensyn til fælles uddannelse og fælles normer for 
personel, som skal udsendes og arbejde sammen i civile og militære operationer, øget 
interaktion mellem EU-medlemsstaternes væbnede styrker og civilt personel, 
koordination af kriserelateret uddannelse samt udvekslingsprogrammer blandt væbnede 
styrker i Europa; opfordrer også til, at der gives adgang til hæren i de enkelte EU-
medlemsstater for borgere fra andre medlemsstater; 

66. støtter kraftigt de vellykkede europæiske programmer, såsom kampflyet Eurofighter, der 
vil udgøre rygraden i fem europæiske luftvåbens operative kapacitet i de kommende 
årtier; mener, at EU's medlemsstater derfor bør fremme og støtte sådanne initiativer;

o
o     o

67. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter og generalsekretærerne for De Forenede Nationer, Den 
Nordatlantiske Traktatorganisation, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa og Europarådet.


