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Förord

Enligt MaastrichtfördragetskaEU-ländemaunder 1996sammankalla konferensen
med företrädare för medlemsländemasregeringar. Konferensen ska undersöka
vilka bestämmelseri fördraget behöverändrasför demål stårangivnaattsom som
där ska kunna uppfyllas. härDen fördraget skaöversynen med sikteägaav rum
på EU ska utvidgas med antal länder vill bli medlemmar, främst iatt ett som

Östeuropa.Central- och

Den parlamentariska 96-kommitténEU har tillsatts regeringen för arbetaattav
med två huvuduppgifter: dels låta utredningar viktigare sakfrågor kangöra om som
komma behandlasunder regeringskonferensen,dels stimulera den offentligaatt
debatten kring konferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsikterge
tillfälle för sina uppfattningar.att argumentera

Inom för den arbetsuppgiften kommittén seminarier ochramen senare arrangerar
hearingar skriftserie med information och bakgrundsanalysersamt utger en av
olika frågor inför regeringskonferensen1996.Följandeövriga skrifter har getts ut:

"EU:s regeringskonferens lägesrapport"en- -
"Röster EUzs regeringskonferens hearingmed organisationsföreträdare,om- -

debattöreroch forskare" SOU 1995:77
"EU regeringskonferensen1996 institutionemas ochrapporterom- -

synpunkter i övriga medlemsländer"SOU 1995:80
"EU-kandidater länder12 kan bli EU:s medlemmar" SOU 1995:83som nya- -
"Ett utvidgat möjligheterEU och problem. Sammanfattning hearing iav en- -

augusti 1995" SOU 1995:101
"Medborgarnas frihetEU och säkerhet Frågor unionens tredje pelareom- -

inför regeringskonferensen1996" SOU 1995:102
"Sverige i maktEU öppenhet,kontroll. Sammanfattning seminarium iettav- -

september1995" SOU 1995:130

Denna beskriver samarbetetinom EU:s andra pelare; hur det vuxit fram,rapport
hur det fungerar i dag,vilka problem finns och vilka lösningar diskuterassom som
inför regeringskonferensen.Skriften i sambandmed EU 96-kommitténsutges
seminarium den 18 december 1995 andra pelaren. Texten har författatsom av
Magnus Rydén, ämnessakkunnig,och departementssekreterarenJensOdlander -båda Utrikesdepartementet.Kommitténs sekretariathar redigerat materialet.

Stockholm i december 1995

Björn Sydowvon
Ordförande i EU 96-kommittén
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INLEDNING

formaliseradEU:s utrikes- och säkerhetspolitik blev i och medgemensamma
förkortatMaastrichtfördraget, trädde i kraft 1993. Samarbetet, GUSP, utgörsom

andra pelare.den EU:s treav

funnits EG/EU:s dagordning.i frågor har emellertid alltid påEtt samarbete dessa
bildades.Därefter har flera försök gjortsFredstanken älva grundentill EGattvar
samarbeteochskapa utrikes- och säkerhetspolitiskt t.0.m. ett gemensamtettatt

före Maastricht fanns det lösliga EPS, Europeiska politiskaförsvar. Närmast
samarbetet.

frågorKänsliga

säkerhetspolitik har traditionelltsig känsliga frågor. Utrikes- ochDet rör settsom
Därför det varit svårt för medlemsländernade enskilda ländernasensak. harsom

långtgåendesamarbete.att ettenasom

färdigt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete.Dessheller GUSPInte är ett
kompromiss. Redan i fördragetartiklar i Maastrichtfordragets kapitel V är en

regeringskonferensenförutses överläggning GUSPmellan ländernaunderomenny
1996.

utgångspunkter, åsikterOlika delade

Medlemsländernas utgångspunkter mycket olika: de flesta deltar iär
Åsiktemasomliga militärt alliansfria. hur långtförsvarsalliansenNato, är om

utvecklas mycket delade.GUSP bör är

korthet finns den möjliga utvecklingen inom spektrum sträcker sig frånl ett som
dagens i huvudsak sådant normalt kallas utrikespolitik viasamarbete som- -

befogenheter för bl.a. fredsskapande aktioner ochutvidgade gemensamma
försvarspolitik och försvar.humanitära insatsertill ett gemensamtgemensamen

debattenläggsalltmer denmellerstadelen spektrumetTyngdpunkten i av ovan.
Alla vill i mån utveckla det nuvarandesamarbetet;åtminstone detnågon göra mer
effektivt. dock det inom överskådlig tid finns politiska förutsättningarFå atttror

försvarspolitik,for mindre EU-försvar.skapa än ett gemensamtatt gemensamen



Bakgrund

Att undvika krigets gissel

fannsDet klart politisk syfte Kol- och stålgemenskapenett när skapades1951och
år Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiskasex senare

atomenergigemenskapen: undvika krigets gissel. Andra världskriget hadeatt varit
förödande. Medlet för säkra freden ekonomisk integration.att Genom attvar
länderna flätades allt skulle framtida krig ländernatätare emellan görassamman
otänkbart. Särskilt viktigt det Tyskland engageradesig för EGatt attvar genom
infoga sin politik i europeisk Arvfiendskapen mellan Tyskland ochen ram.
Frankrike skulle "integreras" bort.

Efter handslöts Storbritannien,Irland, Danmark,Grekland,även Portugal,Spanien
och den tyska återföreningen Tyskland till EG-kretsen.östra Dengenom- - Österrike.utvidgningen skeddemed Efta-ländemaFinland, Sverige ochsenaste

Nu det dags igen. Högst EU:s agendastår i dag den fortsattaär utvidgningen,
i första handmed antal demokratier i och centrala Europa. Förett östranyvunna
bara år sedanstod dessaländers och Sovjetunionens rustade tillarméerett par
tänderna Västeuropa. dag förberedsI deras inträde i Europeiska unionen.mot
Successivthar fredstankensåledesspritts till länder.nya

påTidiga planer utrikespolitikgemensam

Trots målet med EG:s integration politiskt, syftande till säkraatt ytterst attvar
freden, paradoxalt medlen i huvudsakekonomiska.Genom successivtattvar nog
stärkasamarbetet ekonomiskaoch andrasamhällsområdenskulle aggressivtett
maktutövandemellan medlemsländerna omöjligt.göras

Gång efter presenterades eller mindre ambitiösa planer utrikes-,ettannan mer
säkerhets-,försvarspolitiskt och militärt samarbete. s.k. Pleven-planenDen från
1950 europeisk politisk gemenskapoch europeisk försvarsgemenskapom en var
den långtgående.mest

Genomdens.k.Davignon-planen,eller Luxemburgrapporten,infördes ambitiöstett
utrikespolitiskt samarbete i MedlemsländernaEG. skulle regelbundet utbyta
information och rådfrågavarandra.En sammanjämkning ländernasåsikter ochav
ställningstagandenskulle uppnås. Där det visade sig möjligt eller önskvärt- -skulle handlaäven gemensamt.man

Grunden hade lagts till EuropeiskaEPS, politiska samarbetet.Detta heltvar
mellanstatligt och ladesutanför EG.



Utrikesdepartementen samordnade

förInom EPS EG:s utrikesministrar minst fyramöttes gånger året. Enramen om
politisk kommitté, bestående cheferna för varje lands politiska avdelning vidav
utrikesdepartementen, bildades. för samordna arbetetAnsvaret lades påatt
Utrikesdepartementeti ordförandelandet.

inledande framgång förEn EPS kan ha varit Förhandlingarnakring ochsägas
uppföljningen HelsingforsdokumentetESK, utvecklat till OSSE. Enav numera

EG-låndernas uppträdande i samband med kriget iannan var gemensamma
Mellanöstern 1973.

Mellan och1973 1977 trampade samarbetet samband medI Sovjetsvatten.
invasion Afghanistan fick1979-80 emellertid denpolitiska viljan samarbetaattav
åter skjuts framåt.en

En praktisk och viktig reform inträttande COREU, fortlöpande utbyteettavvar
telexmeddelaitdeni olika utrikespolitiska frågor mellan utrikesdepartementen.av

införtFormellt i fördraget

i och med Enhetsakten,Först trädde i kraft 1987, kom det utrikespolitiskasom
samarbetet reglerasformellt. EPStillfördes mellanstatlig "pelare"att somen egen

dåäven inte talade pelarsystem. Uppdelningenmellanännu detettom man om
traditionella EG-samarbetetoch tydlig.EPSvar

Konsultationer, sammanjämkning ståndpunkter och aktionerav gemensamma
skulle effektivtså inflytande möjligt. Samarbetetbedrevsett gemensamtge som
ocksåi internationella organisationer,exempelvisFN ochESK. Alla beslut fattades
i enhällighet. Försvars- och militära frågor hölls utanför samarbetet, medan
politiska och ekonomiskaaspekter säkerhetingick.av

Samarbetetberörde antal områden:krigen iett stort
f.d. Jugoslavien, fredsprocessen i Mellanöstern, kriget i Kuwait och
demokratiutvecklingen i Sydafrika, Sovjetunionen, Ryssland och östblocket i
övrigt.

Ofta åstadkomsbred samstämmighetoch solidaritet, oenighet kunde ocksåmen
uppstå. exempelEtt på det frågan sanktioner Sydafrikasmotsenare var om
apartheid-regim.

omvälvningarnaDe i och världenEuropa från och med ställde1989enorma
emellertid samarbeteti dager. EPS sågs många alltför lösligt nären ny av som
"hela havet stormade". Den snabbt förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska
situationen ställde krav på politik.nya en gemensam



frånMaastrichtfdrdraget EPS till GUSP-

Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993.Den regeringskonferens ledde framsom
till fördraget hölls bakgrund de omvälvningar ägde eftermot av som rum
Berlinmurens fall.

hadeDet visat sig kommunismens sammanbrott inte nödvändigtvis gjordeatt
världen fredlig och stabil. Kanske Minoritets- och nationalitetsfrågortvärtom.mer
kom i dagen på helt tidigare. Flera regionala konflikter ochsätt änett annat
inbördeskrig bröt Tyskland och flera andra EG-länder ansåg de tyskaut. att

enandefordrade fördjupat politiskt samarbete.Slutligen sågstaternas ett attman
problemUSA:s intresse for Europas och säkerhetriskeradeatt avta.

detta läge EG-ländemasjälva tör lösningen deI måste störreta ett ansvar av nya
isäkerhetsproblemen,ansågbl.a. Frankrike och Tyskland. Främsta dennamotor

omdaning Tyskland.var

Tre pelare

Maastricht liknas vid romerskt tempel, vilande på pelare:Slutresultatet treettav
innehåller det traditionella EG-samarbetet.Första pelaren-

säkerhetspolitiken,Andra pelaren den utrikes- ochutgörs av gemensamma-
förkortad GUSP.

i rättsliga och inrikes frågor.Tredje pelaren samarbetetän-
tillenhällighet och leder intemellanstatliga beslutenfattas iPelaretvå och ärtre -

i det traditionella EG-bindande regler på sätt somgemensamma, samma
kallas Europeiskaunionen,samarbetet.Helheten EU.



EU:s utrikes- ochgemensamma
säkerhetspolitik

politisk kompromissEn

Eftersom EG-länderna i Maastricht inte kunde hur långt detenas om
forsvarspolitiska och militära samarbetetskulle blev resultatet kompromiss.en
praktiken innebär dennaI kompromiss fördjupning det utrikes- ochen av

säkerhetspolitiska samarbete fanns, medan slags viljeyttringettsom om en
eventuell framtida försvarspolitik lades därtill. Se vidare kapitel
"Försvarsñågan GUSP".i

"Unionen ska hävda sin identitet"

övergripande målsättningenDen for formuleras iGUSP Maastrichtfordragets
artikel B. Där framgår unionen ska "hävda sin identitet i internationellaatt
sammanhang, särskilt genomföra utrikes- ochattgenom en gemensam
säkerhetspolitik".

Samarbetet andrai pelaren desssyften, omfattning och beslutsformer behandlas- -
utförligt i Maastrichtfördragets kapitel bestårV, artikel medJsom av
underavdelningar.

Ledstjärnor for principernaGUSP i FN:s stadga, i Helsingfors-konferensensär
slutakt ESK och i Paris-stadgan från 1990 ESK. De deutgör ytterst
folkrättsliga efter vilka medlemsstater kan iEU:s GUSP.ramar agera
Målsättningar för GUSP är:

skydda EU:s värden,grundläggandeintressenochatt gemensamma-
oavhängighet,

stärka dessmedlemsstatersEUzsoch säkerhet,att-
bevara freden och stärkaden internationella säkerheteni överensstämmelseatt-

med konventioner,nämndaovan
främja det internationella samarbetet,att-
utveckla och befästademokratin och rättsstatsprincipen respektenföratt samt-

rättighetermänskliga och de grundläggandefrihetema.

områdenallaOmfattar

omfattar i princip alla områdenGUSP inom utrikes- och säkerhetspolitiken.EU:s
medlemsländerhar givetvis kvar sin utrikespolitik, meningen denär attegen men
ska så långt möjligt i samarbetemed de övriga EU-länderna.utövas



Alla beslut inom fattas med enhällighet, varjeGUSP d.v.s. medlemsland har
dock underse "Gemensammaaktioner" nedan. emellertidDetvetorätt även är
formellaovanligt omröstningar hålls. Alla frågor förbereds ochatt noggrant man

går inte till beslut det står klart alla stödja det.kommerutan att att att

på områdenUtrikespolitiska inslag andra

EU-samarbetet innehåller också vid sidan flera sakområden harGUSP somom
ochtydliga utrikespolitiska inslag. Det gäller utrikeshandelspolitikent.ex.

biståndspolitiken, bådafinns i första pelaren.som

frågor ekonomiskatydligt samband med första pelaren får GUSP iEtt om
sanktioner länder utanför sanktionsbeslutfattats enhällighet inomEU. Ett imot

för GUSP, därefter kan följdbeslut hur sanktionerna skaettramen men om
genomföras fattas med kvalificerad majoritet inom för första pelaren. Seramen

regeringskonfeerensen.vidare kapitel Probleminventering infor

EU:s institutioner och GUSP

Europeiska rådetallmänna riktlinjerna och principerna för GUSP fastställsDe av
president i allmänhet två gångerregeringscheferoch FrankrikesEU:s mötssom- -

ministerrådetbeslutar och verkställerår. På grundval dessa riktlinjerper av
förbereds irådet politiken. Beslutenutrikesministrama; det s.k. allmänna om

avdelningarna i medlemsländemaspolitiska komittén cheferna för de politiska
i EU.utrikesdepartement och ländernasCoreper representanterpermanenta

såväl iordförandeland viktig roll. företräder EU utåt,spelar DetEU:s en
Förländer och aktörer, ochinternationella andragentemot ansvararorgan som

har det föregåendegenomförandet åtgärder.Till sin hjälp närmastav gemensamma
s.k.och tillsammans bildar de denoch följande ordförandeland,närmast tre

mellan medlemsländerna.trojkan. Ordförandeskapetväxlar varje halvår

läggafram förslag inomhar inte, i första pelaren,Kommissionen ensamrättattsom
med medlemsländemas.dess initiativrätt likställdGUSP. Men är

ordförandelandetoch kan ställa frågorEuropaparlamentethar till samrådmedrätt
har också visstoch rekommendationer politiken. Parlamentet ettavge om

inflytandeinflytande finansiering. Domstolen har inte någotGUSP:s överöver
fattasbeslut i GUSP.som

Olika beslutsformer

ifinns slagsbeslut, medel för uppnåmålen GUSP:Det tre atttre

aktioner,gemensamma-
ståndpunkter,gemensamma-

meddelandendeklarationer.-



ståndpunkterdessa aktioner ochAv är mergemensamma gemensamma
alltid medförpliktigande meddelanden. Besluten fattas, nämnts,än som

förbundit sig i möjligaste månenhällighet, medlemsländernahar strävaattmen
efter finna linjer.att gemensamma

aktionerGemensamma

rådetlångtgåendesamarbetsformen.Europeiskaaktioner denGemensamma är mest
frågor kan omfattasriktlinjerna och vilkadrar avgör gemensammasom avupp

ministerrådetför genomföra aktionema ligger påaktioner. Ansvaret att
sådanåtgärd ska denutrikesministrama. ministerrådet beslutarNär angeom en

för genomförandet,exakta målsättningar, villkoraktionens omfattning,
användningsområdeoch varaktighet.

fattasför och under aktionens lopp kan beslutaktionInom ramen en gemensam
länder i princip kankvalificerad majoritet, vilket innebär eller någramed att ett

enhälligt beslut ha fattats ellerned. emellertidFörst måsteröstas att ettett om
brukarkvalificerad majoritet. Proceduren,flera beslut ska fattas med somsenare

"dubbla aldrigkallas det vet0t", har hittills använts.

försvarsfrågor.aktioner kan aldrig gällaGemensamma

ståndpunkterGemensamma

det löpandeståndpunkter kan fastställa resultatEUDe är ett avgemensamma som
utrikes- och säkerhetspolitiken.samrådetmellan EU-länderna inom

ofta, inte alltid,ståndpunkter publicerasGemensamma som gemensammamen
till derassärskilt viktiga politiska frågor. Medlemsländernaskauttalanden i attse

politik med de uppnåddariktlinjerna, ochnationella överensstämmer gemensamt
organisationer,hävda dessaEU-ståndpunkter i internationella FN.de ska t.ex.

Meddelandenoch uttalanden

aktuellaMeddelanden och uttalanden från och från ordforandeland iEU EU:s
utrikespolitiska frågor Förekommerofta. På så kan mycket snabbtEUsätt reagera

vanligare depå olika händelser i omvärlden. Meddelandenoch uttalandenär än
ståndpunktema. kan betraktas första i GUSP-De stegetgemensamma som

processen.

formaliaInte bara

påpekas det beskrivs vad gäller enligt fördraget.börDet äratt somsom ovan
i handlar emellertid politisk dialog, därarbetet GUSPMerparten av om en

diskussionernautrikespolitiska frågor och blöts. vissa fall lederallmänna Istöts
till de formella beslutsforrnemaanvänds, i många fall avsikten främstäratt men

söka länderna.mellanatt en samsyn



Försvarsfrågan3. i GUSP

Vag formulering

Den kända försvarspolitiska kompromisseni Maastrichtfördraget sägernumera att
GUSP "skall omfatta alla frågor gäller unionens säkerhet, inklusivesom
utformningen på sikt försvarspolitik med tiden skulle kunnaav gemensamen som
leda till försvar". Alla på dit fattasmåste i enhällighet.ett vägengemensamt steg

Formeln ska givetvis mycket framtida målsättning. Denses som en vaga
formuleringen avspeglarde skilda uppfattningar råder bland EU-ländemasom om

försvarspolitik bör utvecklas, hur omfattandeden skanär ochen gemensam vara
vilken roll olika EU-länder ska spela. framgårDet också Maastrichtfördragetav

unionenspolitik på dettaområde inte får "påverka den särskilda karaktärenatt av
vissa medlemsstaterssäkerhets-och försvarspolitik".

Olika definition försvarsbegreppav

Man bör skilja mellan begreppensäkerhetspolitik,försvarspolitik ochförsvar.

klassiska definitionenDen säkerhetspolitik det den delär ärattav av
utrikespolitiken handlar lands politiska självständighet, inklusiveettsom om
militärt försvar. I GUSPhar densäkerhetspolitiskadefinitionen innebörd.enannan
Militära frågor ingår inte. återfinnerDäremot koniliktförebyggande åtgärder,man
krishantering, nedrustning i icke-spridningEuropa, kärnvapenoch ekonomiskaav
aspekter säkerhetspolitiken.av

Gemensam försvarspolitik i GUSP-sammanhangbetyda samarbetekringanses
medlemsstaternas nationella försvarspolitik med militärat.ex. gemensamma
övningar. Man läggerdock allt tonvikt vid de s.k.Petersbergsuppgifternasestörre
nedan.

försvar, slutligen,Ett mycket samarbetemellan EU-näragemensamt ettavser
ländema, där länderna förpliktade delta i försvaret sina territorier.är att av

Säkerhetsgarantier

Enligt Maastrichtfördraget ska de försvarspolitiska aspekterna GUSP kopplasav
till denvästeuropeiskaförsvarsorganisationen Västeuropeiskaunionen.VEUVEU,
ska integreraddel" unionensutveckling. betyder kan"en Detta VEUutgöra attav
komma förutsättning EU-ländema medföras allt EU undernärmareatt att-
enhällighet så beslutar. dag VEU inte på något egentlig del EU.I är sätt en av

10



stadgarinnehåller liksom säkerhetsgarantier,VEU:s Natos innebär attsom om- -
medlemsstatangrips ska de andramedlemsstaternaunderstödjaden angripne.en

Formuleringen stadgar dessutom förpliktandei VEU:s Natosär änmer
motsvarighet.

försvarskomponentVEU EU:s-

Efter ha haft mycket undanskymdbildades formellt 1954. roll underVEU att en
tid fick organisationenunder 80-talet ökad betydelse.lång en

del säkerhetsstrukturvid sidan bl.a. ochVEU i dag Europas Natoär en av av
Organisationenhar den dubbla målsättningen utvecklasOSSE tidigare ESK. att

till försvarspolitiska komponent och stärka europeiska del.EU:s Natosatt
har blivit europeiskt forum for säkerhetspolitiskdebatt.Dessutom det ett

bestående medlemsstaternasutrikes- ochleds ministerrådVEU ettav av
viktigaste inslagen i organisationensregler dels deförsvarsministrar. De två är

nämndasäkerhetsgarantiemaför medlemsstaternaartikel i stadgarna, dels5ovan
åtaganden rådgivning vid kris eller hot vad kallas europeiskamotom som
intressen.

ochMedlemmar, observatörer partner

medlemsländer Danmark, Irland, Finland, Sverigebeståri dag EU:sVEU utomav
Österrike. fem länder har i stället valt observatörer, vilketoch Dessa att vara

och under förutsättningar sig vidinnebär vissanärvara möten.rätt yttraatten --
inte fullvärdiga medlemmar i har dock ståendeAlla EU-länder VEUär ensom

inbjudan bli det.att

Island, ochfinns andraanslutningsformer. Norge Turkiet medlemmarDet även -
medlemmari och sådanafår dei inte i EU associerade VEUNato ärmen som-

speciell form partnerskapdelta vid vissamöjlighet En associeratmöten.att aven
ÖsteuropaCentral- och ocksåmöjliggör vissthar skapatsfor ländernafrån ettsom

deltagande i VEU:s möten.

deVEU-kretsar talar alltså 10 medlemmarna, de 15De ärman om
medlemmarna,medlemmarna och observatörema, de 18 observatöremaoch de

de medlemmarna, observatörema, deassocierade medlemmarna 27samt
och de associeradepartnema.associerademedlemmarna

åtgärderFredsskapande

fastslagits i bl.a. Petersbergsdeklarationen. s.k.framtida riktlinjer har DeVEU:s
handlar fredsskapandeåtgärder,krishanteringinklusivePetersbergsuppgiftema om

möjligheten till fredsframtvingandeåtgärder, evakueringsuppdragoch humanitära
insatser.

ll



Förhållandet VEU-EU

VEU:s stadgar,Brysselpakten,löper 1998.En VEU:s bestämmelserut översyn av
står alltså för dörren. faktumDetta har i debattenknutits ihop med andraaspekter

EUzs utrikes- och säkerhetspolitik inför regeringskonferensenav gemensamma
1996.

Avsikten medden koppling gjorts i Maastrichtfördragetmellan VEU och EUsom
ska kunnaVEU utarbetaoch genomföra beslut inomär det försvarspolitiskaatt

området på uppdrag kanEU. VEU å sin sida inte på initiativ fatta beslutegetav
eller framföra förslag å EUzsvägnar.

EU och VEU ska sig varandrabl.a. samordning arbetsmetodernärma genomen av
och har flyttatVEU sitt till Bryssel. Ordförandeskapetimöten. VEU löper påsäte
sexmånadersperioder.Avsikten till land samtidigtär ävenatt att ärse samma
ordförande i bådeEU och VEU.

hindrar inteGUSP två eller flera EU-länder har särskilt samarbeteinomatt ett
för ellerVEU Nato. Ett exempel på sådansamverkan "Eurocorps",ärramen en

arméenhet bestående belgiska, franska, spanska, tyska ochen gemensam av
luxemburgiska trupper.

Förhållandet VEU-Nato

fortsattautvecklingenDen och försvarsfrågani präglas förhållandetVEU EUav av
ochtill USA Nato. finns skiljelinje mellan EU-länderDet vill bevaraNato-en som

käman i säkerhetsstrukturEuropas och de länder vill eventuelltatt ettsom
framtida EU-försvar ska ha oberoendeställning.en mer

Enligt beslut vid Natos i januari 1994 och "separerbaraNato VEUärtoppmöteett
inte Med detseparata"organisationer. VEU kan utföra uppgifterattmen menas

på hand de bör inom för den politik lagts fast iattegen men vara ramen som
välkomnade utvecklingenNato. Nato-toppmötet vad kalladesmot som en

europeisk säkerhets-och försvarsidentitet.

exempelpå framtidaEtt samarbetekan VEU, inte har någonoperativattvara som
militär funktion och begränsademilitära användersig Natosresurser, resurser.av



Hur GUSPhar fungerat hittills

förväntningarHöga

GUSP skrevs i fördragetTrots i Maastricht det svårt talaatt är att om en
fullödig politik detta område. fögaDet förvånande. kommerDetärgemensam

tid formulera och lära sig hantera politik, ochatt attta att en gemensam
Maastrichtfördraget har bara varit i kraft i år.ett par

Likväl ställdes höga Förväntningar GUSP infördes, och dessainte kunnatnär när
infrias har resultatet blivit besvikelse flerapå håll i unionen, kanske också i
omvärlden. minstInte EU:s hantering kriserna krigenoch i f.d. Jugoslavienharav

misslyckande för GUSP.ettsetts som

Förväntningarnapå GUSP emellertid kanske för högt ställda. långaI styckenvar
grundar sig andrapelarenpå det gamlaEPS,där praktiska och förbättringarandra

införts sedan Enhetsakten trädde i kraft 1987 helt enkelt kodifierats isom
Maastrichtfördraget. viktigEn förstärkning dock införandetär av gemensamma
aktioner. EPS kritiseradesjust for inte haftha sådanabindande inslag.att

Polisstyrka, valövervakning, stabilitetspakt

SedanGUSP-bestämmelsematrädde i krañ den harl november 1993 beslutatEU
följande aktioner:om gemensamma

medBistånd humanitär hjälp och administration staden iMostar Bosnien-av-
Hercegovina. EU anmodadeockså, i enlighet med Maastrichtfördraget, VEU att

polisstyrka på platsen. första gångenDet VEU användesinomupprätta var ramen
för EU-aktion. Sverigemedverkar.en

Övervakning de valen i Ryssland.senasteav-

Förberedelseför och övervakning de första fria valen i Sydafrika och hjälpav-
med den ekonomiska utvecklingen i landet.

Fredsprocesseni Mellanöstern. ska koordineraEU hela den internationellanu-
övervakningen förstade palestinskavalen, enligt planernaskahållas underav som
början 1996.av

Initiativet till stabilitetspakt för främja fred och stabilitet i Europa.atten-
Europeiska rådet drog riktlinjerna1993 för konferens startpunkt förupp en som
pakten. kundeDen 20 1995 avtal stabilitetspakt inom förettmars om en ramen

f.d.OSSE ESK slutas.Pakten i dag viktigt instrument för de central- ochär ett
östeuropeiskaländernasförberedelserför medlemskapeti EU.



Ett beslut aktion det säkerhetspolitiskaom en gemensam området har också-
fattats. Avsikten har varit uppnå samfälltatt agerandevidett NPT:s konferens
fördraget icke-spridning kärnvapen.om av

I fråga aktioner har alltså EU fokuseratom på begränsatgemensamma antalett
regioner och Det GUSP-erfarenhetemateman. gör att begränsade.är

Serbien, Haiti, Rwanda, Ukraina

När det gäller de två andrabeslutsformemai GUSP facit hittills här:såutser

Gemensammaståndpunkter.Ett antal ståndpunkterpubliceradeunder 1994och-
1995har gällt embargot bosnien-serbema,hävandetmot vissa restriktioner motav
Serbien-Montenegro, upphörande sanktioner Haiti, målsättningar ochmotav
prioriteringar i politiken Rwandagentemot politik i förhållandesamtengemensam
till Ukraina.

Meddelandenoch uttalanden: EU har sig dennaformanvänt i rad frågor,av- en
bl.a. angående f.d. Jugoslavien fredssträvanden, humanitärt bistånd, städerna
Sarajevooch Mostar ochdebaltiska ländernaen rad uttalanden bl.a. de ryskaom
styrkomas utträde.

Outnyttjad potential

En vanlig uppfattning GUSP harär outnyttjad potential,att fördragetatten ger
möjlighet till samfallt och effektivt agerandei utrikes- och säkerhetspolitiken,mer

den politiska viljan har saknatsiatt medlemskretsenför detta.men göraatt

Det har förvisso också pekats brister i sådant. Problemsystemet som som
nämnts är

avsaknadeni många fall analys bas för det vidareav en gemensam som-
agerandet,
den mödosammabeslutsprocessen,-
koordination mellan andrapelarenoch övriga pelare i EU,-
det del medlemsländerkallat demokratisk kontroll GUSP, d.v.s.som överen-

Europaparlamentetsinflytande.

Huvudkritiken GUSP har ändå gällt den bristande politiskamot viljan hos
medlemsländerna. harDet visat sig svårt verkligen kompromissa på dettaatt
område, bitvis vid frågorrör de enskilda ensak.ytterstsom staternassom sessom

En kritisk observation gjorts medlemsländerna,är särskilt deatt störresom
länderna,valt använda iGUSP frågor inte direktatt berör deras vitalamestsom
intressen. viktigaI frågor har heller inte EU-kretsen länder räckt till, iav som
krigen i f.d. Jugoslavienden särskildakontaktgruppenmed amerikansk och rysk
medverkanbildades utanför GUSP-samarbetet.



på enhällighetEnhällighet krävs för avkall

effektivitet i alltså i fokus för kritiken. Följaktligen blirBristen på GUSPär en av
frågorna under regeringskonferensen1996 medlemsländernade ärstora om

beslutsfattandet. genomföraberedda avkall enhälligheten i För attatt enge
vilketreformer för öka effektiviteten måstefördraget ändras,sådaneller andra att

enhällighet.i sin krävertur

infor regeringskonferensen1996GUSP-förändringar diskuteratsFlera de somav
Maastrichtfördraget finnsfördraget. Redan idock inte ändringarkräver av

ytterligare effektivitetshöjandesamarbeteför såväl fördjupatettutrymme som
reformer.



5. Rapporter inför regerings-
konferensen

Reñektionsgrupp förbereder

För granska och utarbeta idéer föratt eventuella fördragsändringar under
regeringskonferensen1996har särskild s.k. reflektionsgrupptillsatts. bestårDenen
främst företrädare för medlemsstaternasutrikesministrar. Som underlag harav
reflektionsgruppen haft tillgång till EU-institutionernas hurrapporter om
Maastrichtfördraget ftmgerat, de viktigaste kommit från ministerrådet,varav
kommissionen och Europaparlamentet.

Gruppens slutrapport presenteradesinför Europeiska rådets i Madrid imöteegen
december 1995.Den samladebedömning frågorna införrepresentantemasger av
regeringskonferensen. de flestaI fall har ingenenhetlig kunnat redovisas,utansyn

vanligen vilka ståndpunkterrapporten samlar majoritet respektiveanger som en
minoritet bakom sig.en

Effektivitet i förhandsrapportertema

Vi ska här kort sammanfatta huvudlinjema GUSP i de viktigastetreom
institutionsrapportemaoch i reflektionsgruppensslutrapport.

Ministerrådet

Förväntningarnapå och kritiken GUSP har varit överdrivna. Bestämmelsermot-
i fördraget kan inte färdiga lösningar på problemen, minst likautanensammage
viktiga medlen och den politiska viljan.är

behövsDet bättre information från medlemsstaternas huvudstäder och-
ambassader stöd från kommissionen. Beslutsprocessernamåste förbättras;samt
möjligheten fatta beslut med kvalificerad majoritet inte haratt använts.

Ministerrådets generalsekretariatskulle kunna användasbättre för påatt ett-
effektivt och systematiskt följa genomförandetsätt GUSP-beslut.Ett annatupp av
problem vid genomförandet inteEU juridisk vilketär att är gör atten person,
unionen ibland måste förstaEG pelaren och/ellermedlemsländerna.ageragenom

säkerhets-l och försvarsfrågor pekar ministerrådet på åtgärder som-
stabilitetspakten, konferensen för icke-spridningsavtalet och Mostar-
administrationen.
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Kommissionen

har varitDet mödosamt sjösättaGUSP, vilket har påverkateffektiviteten i deatt-
besluten. Möjligheten bedömaframsteg därför begränsade.antagna att är

Beslutsformema aktioner och ståndpunkter hargemensamma gemensamma-
blandatsihop. Overhuvud har inte aktioner spelatden centralataget gemensamma
roll avsikten i fördraget.som var

pelare förasEU:s måste unionen helhet skall fungera.tre sammanom som-

VEU:s koppling till har fungerat dåligtEU och resulterat i endast konkreten-
åtgärd polisstyrkan i Mostar. Det nödvändigt med tydligare enighetär en om
vilken roll VEU ska spela.

Kontinuiteten mellan EU:s ordförandeländerbrister. Ordforandelandetanvänder-
ibland komplementGUSP till den utrikespolitiken, i stället förettsom egna
tvärtom.

Europaparlamentet

GUSPbör integrerasmedhandelspolitiken,biståndspolitikenochdenhumanitära-
hjälpen.

En tydligare definierad säkerhets- och försvarspolitik med permanenten-
strategi i internationella organisationer önskvärd.ärgemensam

Den försvarspolitiken bör säkraunionensoch dessmedlemsstatersgemensamma-
EU bör befogenheter.gränser. VEU:sges

Kvalificerad majoritet bör tillräckligt för fatta beslut humanitära,attvara om-
diplomatiska eller militära åtgärder. medlemslandskaInget då tvingas delta,att

inget land får heller förhindra majoriteten genomföra åtgärd.attmen en

Kommissionen bör fullt få delta i utvecklingen GUSP och ha förut av ansvar-
genomförandet. planerings- och analysenhetEn bör inrättas förgemensam
kommissionen ministerrådet.och demokratiska kontrollenDen ska utföras av
Europaparlamentetoch de nationella parlamenten.

fördraget handelfinns i med börUndantaget bort, eftersomtassom om vapen- vapenförsäljninghindrar kontroll till icke-medlemsstaterdet och förhindrarav en
politik rustningsområdet.gemensam

förebyggande konflikterförsta kan inrättarEtt steg mot attav vara man en-
europeisk civil fredskår. Samtidigt kan utbilda observatörer, medlare ochman

konfliktlösning.specialisterpå



Reflektionsgruppens slutrapport

EU måste kunna spela freds- och stabilitetsfrämjande roll på denen-
internationella sin ekonomiskaTrots styrka fortsätterunionenattscenen. vara svag
i politiska sammanhang.

Effektiviteten brister i GUSP, och regeringskonferensen hittamåste försesätt att-
EU med utrikespolitisk handlingsfönnåga.större

enhet förEn analys och planering bör inrättas för förbättraattgemensam-
möjligheterna förberedabeslut inom GUSP. Uppfattningama sådanatt om var en
enhet ska placeras dock delade inom förslagEtt i ministerrådetsär ärgruppen.
generalsekretariat.

Regeringskonferensenbör undersökahur ska förändra beslutsstrukturernaman-
och finansieringen GUSP.av

finnsDet ingen enighet bör kunna fatta beslut med kvalificeradnärom man-
majoritet, flertalet har visat sig beredda diskutera någonrepresentanter attmen
form ändradebeslutsformer.av

Några i har föreslagit inrättar "herr" eller "fru GUSP" föratt attgruppen man en-
på så ansikte i utrikespolitiskaEU sammanhang.Enligt måstesätt ettge gruppen
regeringskonferensenhitta för till relationer blirEU:svägar att att externase
synliga för unionensmedborgareoch för omvärlden.

regeringskonferensenkanGruppen utredamöjligheterna utvecklaatt attanser en-
europeisk identitet på det säkerhets-och försvarspolitiska området inom förramen

bestämmelser Maastrichtfordraget.de slagits fast i sådanutveckling börEnsom
stärka den europeiskadelen Nato.av

fortsätter den kollektiva säkerhetenför sinaNato medlemmar ochatt garantera-
viktig förspelar roll säkerheteni Europa. länder inte medlemmar iDe ären som

ska dock inte hindras fatta försvarsbeslut.Nato att egna

Reflektionsgruppen lösningar för förhållandetolika mellan ochEU VEU.anger-
lösning partnerskapmellan de bådaorganisationerna,där behållerEn VEUär ett

sin autonomi. En EU beslutar det gäller de s.k.VEUär över närattannan
Petersbergsuppgiñema örsvarsfråganse kapitel F GUSP, alternativt dessai att
uppgifter skrivs i fördrag. gradvis integrationEU:s En VEU i EU ärav en
tredje lösning, förordats några irepresentantersom gruppen.av
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Probleminventering inför

regeringskonferensen

Utvidgningen EUav

huvudsyfte förEtt regeringskonferensentorde förberedautvidgningen medattvara
antal och centraleuropeiska och två sydeuropeiska, ochöst- Cypernett stater

Malta.

De två sistnämnda länderna har utlovats medlemskapsförhandlingarsenast sex
månader efter regeringskonferensensslut. Från flera länders sida, bl.a. Sveriges,
utgår ifrån förhandlingar kan inledas samtidigt också medattman

Östeuropa.kandidatländema i ochCentral- Detta innebär inom inteEUatt en
alltför avlägsen framtid kan ha utökats från till länder.15 27uppemot

Utvidgningen i sig säkerhetspolitisk fråga första Utvidgningenär en av rang.
på avgörande bidra till stabiliteten och säkerheteni Redanväntas sätt Europa.ett

utsikterna till medlemskap har effekterväsentliga säkerheteni Europa. Det
finns tryck på de länder kandiderar hanterautvecklingen demokratiett att motsom
och marknadsekonomipå bra sätt.ett

Avgörande dimension 1996

Utvidgningen ställer dock flera frågor EU-samarbetetpå sin Hur kanspets.om
åstadkomma fortsatt effektivt samarbetei union på bara några årettman en som

kan ha fördubblat sitt medlemsantalänmer

Man kan ifrånutgå utvidgningen blir avgörandedimension också denatt nären
utrikes- säkerhetspolitikenoch diskuterasvid regeringskonferensen.gemensamma

Hur ska någon effektivitet kunna upprätthållasi GUSP viljorna blir såmånganär
samtidigt beslutsordningarnakvarstår oförändradesom

Det emellertid osäkert hur långt medlemsländernaverkligen kommerär gå iatt
dessaförberedelserredan innan medlemskapsförhandlingarnabörjat.

ffektivitetenE

flesta tycks effektivitetenDe i GUSP öka. förstamåste I handöverens attvara om
åstadkomsdetta lojaliteten mellan medlemsländernablir starkareattgenom en-lojalitet fram den successivaintegrationen på olikaväxer områden.som genom

emellertid långDenna tid.tarprocess



finnsDet många faktorer påverkar effektiviteten, bl.a. följande:som

Bristande kapacitet och analys, förberedelsei frågaresurser om gemensam-
och genomförande beslut.av
Bristande samordning främstmellan GUSP och andrapolitikområden,-

handels- och biståndspolitiken.
Ordförandeskapetsoch andra institutioners oklara roll "ansiktet utåt".som-

otydliga rättsliga grunden för GUSP-beslut. inte juridiskDen Att EU är en-
oklarheter ingående med tredje land.också skapa vid avtalperson anses av

finansieringenOklarheter angående GUSP-åtgärder.av-

riktas de kravetSärskild uppmärksamhet blockeringar uppstår påmot som p.g.a.
präglasamarbetet blotta existens.enhällighet. dess GUSP-Vetorättenanses genom

besluten får ofta karaktären medlemsstaternasminsta nämnare.av gemensamma
för effektiviteten.del måsteavskaffas höjaEn vetorättenatt attmenar

Enhällighetsprincwen

säkerhetspolitikenhar traditionellt betraktats nationalstatemasUtrikes- och som
området har därför måstangelägenhet.EU-ländemas ökade samarbetepåegen

behålla den nationella suveräniteten.med behovet ändåattparas av

Ämnet reflektionsgruppenutförligt i densärskilda sehar bl.a. diskuteratsrätt även
Även det finns allmäninfor regeringskonferensen.kapitel Rapporter om en

medlemsländernapå kraven enhällighet, kommerberedvillighet lätta någotatt om
tid vilja behålla sin inte "påtvingas"under överskådligallt döma rätt attattattav

säkerhetspolitiskaintressen.vitala nationella utrikes- ellerbeslut rörsom

till effektivitetenIngen given koppling

inteautomatiskt skulle främja effektivitetenPåstâendet majoritetsbeslut äratt
beslut det sig ofta frågor deenskilda länder blockeraroomtvistat. När rör om ser

försämras inteintresse.Trovärdighetenskulle kunnavitalt nationellt attavsomav
alla länder stöder beslut.ett

Å det inominom själva första pelaren, visatandra sidan har EG, atten process
motsättningar. s.k.sällan uppstår sådana Dendessa frågor

vissaomständigheterkaninnebär landunderLuxemburgkompromissen, att ettsom
sällan.inom första pelaren,har mycket Delägga in sitt beslut använtsveto mot ett

särställning,frågorna visserligen oftasäkerhetspolitiska intarutrikes- och menen
långt ifrån alltid.

förför kvalificerad majoritet inombegränsadeöppningDen gemensamramen en
till användning.Maastricht, har inte kommitaktion introduceradesi ännusom

verkligen sådanpolitiska problemetvisar dels på detDetta att enasom enom
föremål istället bordekanske på dess verkligabeslutsprocedur, än attmermen

detaljplanet. väl beslutetbereda för beslut princip-, inte Närvägenatt omvara
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politiken i sig fattas i enhällighet, sällan den praktiskaär uppföljningen så
kontroversiell den behöver följasatt majoritetsomröstningar.av

Flera modeller diskuteras

debattenI har bl.a. följande modeller för avvikelser från enhällighetsprincipen i
förtsGUSP fram:

"Konsensusminus ett" alla länder räcker för få igenomutom ett att ett-
beslut.
"Konsensus minus två" alla länder två räcker.utom-
Dubbel majoritet en majoritet länderna samtidigtav representerarsom- en

majoritet befolkningen krävs.av
Avvikelse från enhälligheten inom vissa väl definierade områden.-
En möjlighet för land avstå från lägga in sittett att inteatt veto mot att-

tvingas delta i genomförandet aktion.av en gemensam
Avvikelse från enhällighet i allmänhet, möjlighet för enskilda ländermen en-
lägga in sitt synnerligenatt vitala nationella intressenveto står på spel.om

Avvikelse från enhällighet i de frågor har anknytning till första pelarensom-
och där behandlasmed kvalificerad majoritet.som

Finansieringen

Frågan GUSP:s finansiering handlar gradenytterst överstatlighet.om om av
Ministerrådet kan besluta GUSP-åtgärderfinansierasatt dengenom gemensamma
budgeten som hör till första pelaren, vilken kommissionenöver och
Europaparlamentethar visst inflytande. Parlamentetkan blockerabeslutytterst om
budgeten.

Ministerrådet kan också besluta mellanstatlig finansiering enligt särskildom en
nyckel for fördelning mellan länderna.För närvarandegäller slagskompromiss,ett

innebär beslutar finansieringssätt iatt sambandmed varjesom enskiltman om
beslut aktion eller ståndpunkt. Hittills har de flesta åtgärderom gemensam
finansierats budgeten.genom

Frågan finansiering kan komma under regeringskonferensen.Somligaom upp
länder finansiering budgeten naturlig,att över eftersomär det innebärmenar en

solidaritet: samtliga medlemsländerbidrar till genomförandeten beslut.ettav
Kärnan i frågan vilken roll Europaparlamentet,är med sitt budgetinflytende, ska

i GUSP.spela

Analyskapaciteten

En allmän tanke är och fastatt sammanhållen utrikes- ochen gemensam
säkerhetspolitik bara kan uppnås medlemsländemas sammanfaller.om syn
Utgångspunkten måste därför analys och värderingvara en gemensam av
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behovet skaparelationerna med omvärlden. Därför råder enighet att enom av
funktion för analysoch planering. Frågan den ska placeras.särskild är var

spelar institutioner intemellanstatliga andra pelaren EU:sI den gemensamma
leds i första handi traditionella EG-samarbetet.GUSProll det avsamma som
Kommissionen haroch deras utrikesdepartement.medlemsstaternasregeringar

Ministerrådets sekretariat,GUSP-området.emellertid fått ökade på somresurser
funktion, har byggts något.det gamla EPS-sekretariatetsöver uttog

ochkommissionenventilerats pekar följaktligenflesta förslagDe utsom
funktion ihand dennasekretariat lämpligaministerrådets ävenatt ta omsom -

deFlertalet länder, inte minstemellan.form kombination demnågon stora,av
understryka samarbetetsskulleplacering därrådssekretariatet. Enlutar

föreslå olikaskulle kunnafunktionen ocksåmellanstatlighet. Somliga attmenar
ministerrådet.handlingsalternativ för

bristerna itidig förvarning. Enearly warning,Närbesläktad frågan s.k.är avom
samladbristen påJugoslavien ha variti f.d.hantering krigenEG/EU:s ansesav

problem. harför uppkommande Detsyñet tidigtjust med sagtsanalys, att vama
analys-uppgifterna förde viktigastebliwarning" skulle kunna"early enatt en av

planeringsfunktion.och

utåt: GUSP"eller "fru"herr"Ansiktet en

ansikte utåtochslagsinrättafinns tankar permanentgemensamtDet att ettom
benämningen"Mr X"fåttfunktion har i debattenEU. Dennarepresenterarsom

"herr/fru GUSP".eller

reflektionsgruppen:förekommit ialternativ harTvå
ministerrådetsförläggs tillovanplaneringsfunktionen seochAnalys-- blir ansiktet utåt.generalsekreterareoch desssekretariat

förfor enrepresentative CFSP" representant"High Permanent permanentEn- leder unionensochochEuropeiska rådetutpekas representerarGUSP av
omvärlden.politik gentemot

dennaexakt skullerollförslagen. VilkenomgärdarobesvaradefrågorFlera mera
ministerrådettillskulle relationenVilkenbefattningshavarehapolitiska vara

ska täckasämensområdenVilka

pelarenoch andramellan förstaSambandet

andratillheltsällanfrågorna kan avgränsassäkerhetspolitiskaochutrikes-De
biståndspolitiskamiljö- ochhandels-,ekonomiska,Ofta berörsi EU.pelaren

första pelaren.hemma ivilka alla höraspekter,
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Sambandetmellan första och andrapelarenblir särskilt tydligt avtal ska slutasnär
med länderutanför SådanaEU. avtal kan innehålla frågor hör till såväl förstasom

andra pelaren. dåDet EG, eller plusEG medlemsländerna,är ingårsom som
avtalet För medlemsländernasräkning. EG juridisk till vilkenär en person,
medlemsländerna vissaområdenhar överlåtit sin ingå avtal. Detta gällerrätt att
inte DärförEU. måstemedlemsländerna avtalsparterinom andrapelarområdet.vara

Också det gäller exportövervakningnär kan användasbådemilitärtav varor som
och civilt s.k. dual use, blandas pelama EU har antagit delssamman. en

aktion inom för GUSP, dels EG-forordning. bådaDegemensam antagnaramen en
beslutenhänvisar till varandra. fallEtt beslut ekonomiska sanktionerärannat om

land utanför EU. De fattas inom för GUSP, kan följasmot ett ramen men av
beslut inom första pelaren.

Vem företräder EU

Sambandetmellan frågor i första och andra pelaren får också konsekvenserför
unionens samladepolitik omvärlden. företrädsEU i vissa fall bådegentemot av
kommissionen och ordförandelandet. förRöster har höjts borde bliEUatt en
juridisk för råda bot problemet.attperson

Svårighetemauppstår ofta ministerrådet försöker skapa bred politik mednär en -anknytning till samtliga pelare visst land eller region. Allttre gentemot ett en-
oftast har del medlemsländerförsökt användadet mellanstatliga GUSP-som en

samarbetetsmetoder för fatta beslut inom den första pelaren med sinaatt
överstatliga inslag.

Färsvarspolitiken och försvaret

Den säkerhets-och försvarspolitiska delan GUSP kan bli huvudfrågomaav en av
under regeringskonferensen1996.

Den kompromiss ingicks i Maastricht innebar den försvarspolitiska fråganattsom
sköts på framtiden. till just regeringskonferensen.Fördragetnärmast VEUom
löper dessutom 1998,och det samarbetetkan därför också omförhandlas.ut

Bakom diskussionen förhållandet mellan EU och VEU, också mellanom men
VEU och Nato, låg inför Maastricht mycket olika nationella uppfattningar. Grovt
uttryckt fanns å sidan de ville veritabelt europeiskt alternativ tillettena som se

meddessberoendeNato USA och Kanada,och åandrasidande sågriskerav som
i detta, främst därmedNato kunde försvagas. Ett for dematt argument som
propageradeför starkt VEU också intresseförUSA:s Europassäkerhetett attvar

det kallaefter krigets slut sågs i styrka.avta

Situationen delvis annorlunda i dag. Vidär Natos i januari 1994toppmöte gav
USA europeiskförsvarsidentitetsin politiska välsignelse. inleddesI Nato ocksåen

diskussion kombinerade aktioner: insatser VEU-länder och andraen om av
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intresserade i främst fredsbevarande och under vissa omständigheter kanske-fredsframtvingande operationer där Nato USA/Kanada visst bistånd. Seger-
kapitel Färsvarsfågan GUSP.även i

Alternativ för VEU-EU-relation

Olika uppfattningar dröjer dock kvar vilket förhållandet mellan EU och VEUom
ska finns flera alternativDet i debatten:vara.

inteAtt längre vad Maastrichtfördraget stipulerar. En sådanän-
minimilösning sig dock mindre sannolik.ter

EU ökademöjligheter direktiv utföraAtt VEU olikaatt attges ge-
Petersbergsuppgifter kapitel Försvarsfråganse GUSP, och nedan.i

den del VEU-samarbetet harAtt beröring med Petersbergsuppgiftemaav som-
inkorporeras i med bibehållen mellanstatlighet,EU utanmen
säkerhetsgarantin. särskilt förEtt protokoll dennaskulle kunna läggasutanför
EU-samarbetettill dagensfullavilket VEU-medlemmar och eventuella
kommande kunde foga sig.

och helt går Förefaller helt orealistiskt.Att EU VEU samman.-

Gemensamt försvar i bakgrunden

frågan säkerhets- och försvarspolitiken aktualiseras inforNär om
viktig säkerhetsutmaningar ochregeringskonferensen utgångspunktvilka EUär en

faktiskt tänkas stå inför. torde i första hand handla inreEuropa kan De om
handla etniskastabilitet i länderna EU:s kan fortsättaDenära gränser.yttre att om

i f.d. Jugoslavienspelar viktigoch nationella konflikter. Kriserna och krigen en
roll i dennadebatt.

fokusera s.k.Diskussionernahar, framgått, och kommit påVEU:sattsom mer mer
Petersbergsuppgifter: konfliktförebyggande åtgärder, fredsbevarande eller

humanitära brittiskt förslag harytterligarefredsframtvingande operationer.Ettsamt
sådankommanderoll forunderstrukit vikten VEU.av en

säkerhetsgarantierförsvar bygger påFrågan inrättaatt ett gemensamt somom
har därmed i praktiken kommit något i bakgrundenmedlemsstaternaemellan

överhängande.jämfört med tidigare, då hotet från främst Sovjetunionensågssom
Maastrichtfördraget, kvar i fleraLikväl den formuleradesilever visionen, såsom

ledande och VEU-länder.EU-

24



AVDELNING V

Bestämmelser om en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik

Artikel
En utrikes- och säkerhetspolitik skall införasgemensam reglerassom av
följande bestämmelsen

Artikel 1

Unionen och dess medlemsstater skall fastställa och genomföra en
utrikes- och säkerhetspolitik regleras bestämmelser-gemensam som av

dennai avdelning och omfattar alla områdenna inom utrikes- ochsom
säkerhetspolitiken.

2. Den utrikes- och säkerhetspolitiken skall ha målgemensamma som
skydda unionens värden,att grundläggande intressengemensamma-

och oavhängighet,
på alla stärka unionens ochsätt dess medlemsstatersatt säkerhet,-
bevara freden och stärka den internationellaatt säkerheten i Över--

ensstämmelse med grundsatserna i Förenta nationernas stadga,
principerna i Helsingforsavtalets slutakt och målen Parisstadgan,i

främja det internationella samarbetet, ochatt utveckla och- att
befästa demokratin och rättsstatsprincipen förrespekten desamt
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

b Unionen skall efter förverkligasträva dessa målatt.
enligheti med artikel J 2 systematisktgenom upprättaatt- ett

samarbete mellan medlemsstaterna deras politik,om
enligheti med artikel gradvisJ 3 genomföragenom att- gemen-

åtgärder depå områden där medlemsstaterna har viktigasamma
intressen.gemensamma

4. Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens ut-
rikes- och säkerhetspolitik i anda lojalitet och solidari-ömsesidigen av

skallDe frånavstå handlingvarje stridertet. unionens in-som mot
eller kan minska dess effektivitettressen sammanhållande kraftsom en
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ide internationella relationerna. Rådet skall säkerställa dessa princi-att
följs.per

Artikelj2

informeraMedlemsstaterna skall och samråda med varandra inom
rådet alla utrikes- och säkerhetspolitiska frågor allmänt intresseom av
för säkerställa deras samlade inflytande effektivtsåutövasatt att som
möjligt konvergent uppträdande.ettgenom

rådet det behövs2. Så skall rådet fastställasnart attanser en gemen-
ståndpunkt.sam

Medlemsstaterna skall till deras nationella politik överensstäm-attse
med de ståndpunkterna.mer gemensamma

Medlemsstaterna skall samordna sitt uppträdande inom intematio-
nella ochorganisationer internationella konferenser.på skall därDe
hävda de ståndpunkterna.gemensamma
Inom internationella och konferen-organisationer internationellapå
där inte samtliga medlemsstater med-deltar skall de deltagandeser

lemsstatema hävda de ståndpunkterna.gemensamma

Artikel 3

Följande ordning skall gälla för beslut åtgärd inomom en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitiken.

Rådet skall allmännagrundval riktlinjer från Europeiska rådetpå av
besluta fråga skall bli föremål för åtgärd.attom en en gemensam

rådet beslutar tillämpa åtgärdNär principenatt om en gemensam
skall rådet åtgärdens exakta räckvidd, särskildade allmänna ochange
mål vill med huråtgärden, det behövs längeunionen uppnåsom om
den skall medel,med vilka enligt vilka förfaranden ochpågå påsamt
vilka villkor den skall genomföras.

rådet2. När beslutar underden åtgärden och varjeom gemensamma
skede dennas förlopp, beslutskall rådet vilka frågoriavgöraav som
skall fattas med kvalificerad majoritet.
När rådets beslut skall fattas med kvalificerad enligt förstamajoritet

stycket skall rådet enligt artikeli Fördraget148.2 irösterna vägas om

26



upprättandet Europeiska gemenskapen; för detbeslut krävsettav
från medlemmarminst tio62 minströster

förhållandena betydelseändras på väsentligOm sätt ärett som av
förför fråga föremål åtgärd, skall rådetär övergemensamen som en se

fatta besluten.och målen för åtgärden och de nödvändigaprinciperna
åtgärdenfattat beslut skall denlänge rådet harinteSå gemensamma

bestå.

skall förpliktande föråtgärder medlemsstaternaGemensamma vara
handlande.ställningstaganden ochvid deras

ställningstagande ellerInformation skall lämnas nationelltvarje5. om
åtgärd;nationell åtgärd planeras förinom ramensom en gemensam

god tid föregående kan skeinformationen skall samrådlämnas i så att
Skyldigheten förhandsinforma-det behövs. lämnarådetinom attom

endast innebär beslut rådet försskall gälla åtgärdertion inte attsom av
nationelltill nivå.över

det bristabsolut nödvändigt ochutveckling isituationensOm gör
med beaktande de allmännabeslut rådet får medlemsstaterna avav -

åtgärderbrådskandeför åtgärden vidta demålen den gemensamma -
rådetunderrättabehövs. berörda medlemsstaterna skallDe genastsom

sådana åtgärdenom
åtgärd medför allvarliga svå-genomförandetOm en gemensamav

denna lägga fram saken för rådetrigheter för skallmedlemsstat, somen
fårlämpliga lösningar. Sådana lösningarskall frågan och sökaöverväga

minskaåtgärden ellerstrida för denmåleninte mot gemensamma
effektivitet.dennas

Artikelj4

allaomfattasäkerhetspolitiken skallutrikes- ochDen gemensamma
siktsäkerhet, inklusive utformningen påfrågor gäller unionens avsom

leda tillförsvarspolitik med tiden skulle kunna ettsomgemensamen
försvar.gemensamt

Västeuropeiska inte-unionenanmodar VEU är2. Unionen ensom

artikelsådan den ändratsArtikeln 15 AF.genom
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grerad del Europeiska unionens utveckling, utarbeta ochav att genom-
föra de beslut och åtgärder unionen berör försvaret. skallRådetav som
samförståndi med VEUzs institutioner besluta de nödvändiga prak-om

tiska arrangemangen.

frågorDe berör försvaret och behandlas dennai artikelsom som
skall inte handläggas enligt ordningen i artikel

Unionens politik enligt denna artikel skall inte påverka den särskilda
karaktären medlemsstatersvissa säkerhets- och försvarspolitik; denav
skall respektera medlemsstatersvissa förpliktelser enligt Nordatlantis-
ka fördraget och förenlig med den utrikes- ochvara gemensamma
säkerhetspolitik har inom denupprättatssom ramen.
5. Bestämmelserna dennai artikel skall hindrainte utvecklingen ettav

samarbete mellannärmare ellertvå flera medlemsstater bilateralpå
nivå inom för ochVEU Atlantpakten, förutsatt sådantramen att ett
samarbete striderinte eller det samarbete föreskrivsstör imot som
denna avdelning.

främjaFör målen för detta fördrag och med beaktandeatt av
tidpunkten samband1998 i med artikel Brysselpakten,XII i kan be-
stämmelserna denna artikeli revideras enligt artikel grundvalN 2 på av

rådet skallår 1996 lägga fram för Europeiska rådet ochrapporten som
skall innefatta utvärdering de framsteg har och degjortssom en av som

erfarenheter har vunnits fram till dess.som

Artikel 5

Presidiet skall företräda unionen frågori deninom gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken.

2. Presidiet skall för åtgärder genomförs;attansvara gemensamma
presidiet skall därför i princip uttrycka unionens ståndpunkt inom
internationella organisationer och på internationella konferenser.

uppgifternaI enligt punkterna och skall behov1 2 presidiet vid
biträdas den medlemsstat har ordförandeskapetutövatav senastsom
och den medlemsstat står inärmast detta. Korn-utövaav som tur att

fulltskall deltamissionen i dessa uppgiftenut



4. detUtan påverkar tillämpningen artikelatt ochJ 2.3 artikel J 3.4av
skall de medlemsstater företräddaär inom internationellasom organi-

ochsationer på internationella konferenser där inte samtliga med-
lemsstater deltar, hålla de informerade alla frågorsenare om av gemen-

intresse.samt
Medlemsstater också medlemmarär Förentasom nationernasav

säkerhetsråd skall samråda med varandra och hålla övriga medlemssta-
fullt informerade. Medlemsstaterter är medlemmarsom permanenta av

säkerhetsrådet skall då de fullgör sina uppgifter till unionensattse
ståndpunkter och intressen tillvaratas, dock detta skall påverkautan att
deras enligt bestämmelserna i Förenta nationernas stadga.ansvar

Artikel J 6

Medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter och kom-
missionens delegationer tredjei land och vid internationella konferen-

deras vidrepresentationer internationellaser samt skallorganisationer
samarbeta för säkerställa rådet beslutade stånd-att att av gemensamma
punkter och åtgärder följs och genomförs.gemensamma

skallDe intensifiera samarbetet utbyta information, göraattgenom
bedömningar och bidra till genomföra de bestämmel-gemensamma att
artikeli Fördraget8c i upprättandet Europeiskaser som avses om av

gemenskapen.

Annan
Presidiet skall höra Europaparlamentet de viktigaste aspekternaom
och de grundläggande valmöjligheterna det gäller dennär gemensam-

utrikes- och säkerhetspolitiken och till vederbörlig hänsynma attse tas
till Europaparlamentets synpunkter. Presidiet och kommissionen skall
regelbundet hålla Europaparlamentet informerat utvecklingenom av
unionens utrikes- och säkerhetspolitik.
Europaparlamentet får ställa frågor eller lämna rekommendationer

till rådet. En skallgång året Europaparlamentet hålla debattom en om
de framsteg har förgjorts genomföra den utrikes-som att gemensamma
och säkerhetspolitiken.
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ArtikelJ8

skallEuropeiska rådet bestämma och de rikt-allmännaprinciperna
linjerna för den utrikes- och säkerhetspolitiken.gemensamma

fattaRådet skall de beslut behövs för fastställa2. ochattsom genom-
föra den utrikes- och säkerhetspolitiken grundvalpågemensamma av

riktlinjerde allmänna Europeiska rådet har skallRådetantagit.som
säkerställa enhetlighet, konsekvens effektivitetoch hand-i unionens
lande.
Rådet skall besluta enhälligt procedurfrågor ochi de falliutom som

artikeli 3.2.avses

medlemsstat eller kommissionen får hänskjuta frågor denVarje om
utrikes- säkerhetspolitikenoch till rådet och framläggagemensamma

förslag för rådet.

sådana fall kräver snabbt beslut4. skall presidietI ett egetsom
eller begäran kommissionen eller kallainitiativ på medlemsstatav en

till rådssammanträde fyrtioåtta nödsi-eller,inom timmar iett extra en
kortare tid.tuation, inom

det påverkar tillämpningen artikel Fördraget5. Utan i151att omav
upprättandet Europeiska gemenskapen skall politisk kommittéav en

består de direktörerna den internationellapolitiska övervakasom av
de områden omfattas den utrikes-situationen på som av gemensamma

och säkerhetspolitiken och bidra till utforma politikenatt attgenom
yttranden till rådet begäran detta ellerpå initiativ.på egetavge av

poli-skall också övervaka genomförandet den beslutadeKommittén av
be-tiken, dock detta presidiets och kommissionenspåverkarutan att

fogenheter.

Artikel 9

skall arbetet denfullt deltaKommissionen i inomut gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken.
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Artikel J 10

Vid översyn de säkerhetspolitiska bestämmelsernaav enligt artikel 4
skall den konferens sammankallas för det ändamåletsom också pröva

några ytterligare ändringar behövsom bestämmelsernai denom ge-
utrikes- och säkerhetspolitiken.mensamma

Artikel 11

Artiklarna 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 och
217 i Fördraget upprättandet Europeiskaom gemenskapen skallav
tillämpas bestämmelserna de områden dennaiom som avses av-delning.

Institutionernas förvaltningsutgifter till följd bestämmelsernaav omden utrikes- och säkerhetspolidkengemensamma skall belasta Europe-
iska gemenskapernas budget.

Rådet får också
antingen enhälligt besluta driftsutgifterna för- att genomföra deatt
nämnda bestämmelserna skall belasta Europeiska gemenskapernas
budget; i fallså skall budgetförfarandet enligt Fördraget om upp-
rättandet Europeiska gemenskapen tillämpas,av eller
bestämma sådana utgifter skall belastaatt medlemsstaterna,- före-i
kommande fall enligt fördelningsnyckel skall fast-en som senare
ställas.
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