
I fördraget redogörs detaljerat för fem grundläggande mål för GUSP (den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken):
• Att skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen, oavhängighet och integritet i

överensstämmelse med grundsatserna i Förenta Nationernas stadga.
• Att stärka unionens säkerhet.
• Att bevara freden och stärka den internationella säkerheten.
• Att främja det internationella samarbetet.
• Att utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna

och grundläggande friheterna.

I artikel 21 föreskrivs det att Europaparlamentet (EP) ska ha en rådgivande funktion när det gäller alla viktiga
aspekter inom GUSP. Dessutom har EP genom sin befogenhet över EU:s budget även ett avsevärt inflytande
över implementeringen och fastställandet av prioriteringar för GUSP. När förhandlingarna om ett internationellt
avtal har avslutats måste det sändas till Europaparlamentet, innan det skrivs under för att det ska godkännas
genom medbeslutandeförfarandet som gäller för alla EU-fördrag.

ESP (De europeiska Socialdemokraternas parlamentsgrupp) engagerar sig för att GUSP och ESFP (den europeiska
säkerhets- och försvarspolitiken) ska bli ännu starkare så att EU ska kunna tala med en röst och få större tyngd
i internationella frågor. Upptakten till Irakkriget och den GUSP-kris som uppstod i samband med detta är ett
exempel på de slags utmaningar som EU kommer att tvingas ta itu med under de kommande åren.

I mars 2001 antog ESP-gruppen ett omfattande positionsdokument om EU:s gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik med titeln ”Nya säkerhetsdimensioner” där det fastslogs att EU:s initiativ på det här området
måste baseras på ett brett säkerhetskoncept. ESP anser att säkerheten måste vara ett gemensamt mål som
grundar sig på ett hållbart och långsiktigt samarbete om man ska ha möjlighet att komma tillrätta med den
osäkerhet som ofta finns bakom en traditionell militär dimension. Demokratin, respekten för de mänskliga
rättigheterna och rättssäkerheten är de bästa garanterna för säkerhet.
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EU sköter även civil krishantering och är aktivt på områden som polisarbete, främjandet av rättssäkerheten och stärkandet
av den civila förvaltningen och det civila skyddet. Den 1 januari 2003 inledde t.ex. EU sin första markinsats genom att ersätta
NATO:s styrkor i Bosnien-Herzegovina med en EU-polisstyrka. Den 1 mars 2003 tog unionen över NATO:s militära operation
”Allied Harmony” i den forna jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM) efter det att NATO och EU kommit överens om
hur NATO:s resurser och kapacitet för militära operationer inom ramen för ESFP borde användas. ESP-gruppen har starkt
engagerat sig för att GUSP och ESFP ska få en parlamentarisk dimension. Gruppen anser att öppenhet och demokratisk
ansvarsskyldighet är ett måste och att det är nödvändigt att se till att den här politiken ges tillräckliga förutsättningar, framför
allt inom transport och underrättelsetjänst. 

• EU:s nuvarande utvidgningsprocess är ett enastående exempel på ESP-gruppens aktiva engagemang
och åtagande i arbetet med att forma EU:s framtid.

• ESP-gruppen har aktivt arbetat för att skapa stabilitetspakten för Balkan och stabiliserings- och
associationsavtalen med länderna på Balkan. Dessa bör ge regionen stabilitet och främja EU:s
värderingar. Som ett resultat av det framgångsrika genomförandet av dessa avtal har Kroatien blivit det
första landet på Balkan som ansökt om EU-medlemskap.

• ESP-gruppen är starkt engagerade i stärkandet av EU:s relationer med andra medelhavsländer genom
att främja Barcelona-processen och på så sätt få människorna i regionen att närma sig varandra och hjälpa
till att minska sociala, politiska och ekonomiska skillnader.

• ESP-gruppen är djupt engagerad i EU:s arbete med en ny strategi för ett större Europa. I detta initiativ
kommer alla länder som gränsar till ett utvidgat EU (Östeuropa och medelhavsländerna) att involveras för
att förhindra nya ekonomiska, sociala och politiska skiljelinjer.

• ESP-gruppen spelar en aktiv roll i främjandet av de mänskliga rättigheterna i världen. Detta märks
genom de många resolutioner som antagits på initiativ av ESP-gruppen, men även genom gruppens
engagemang för att säkra den nödvändiga finansieringen av främjandet av de mänskliga rättigheterna i
EU:s budget.

• ESP-gruppen har under många år varit aktiv i utformningen av en europeisk säkerhets- och
försvarspolitik. Tack vare detta åtagande genomför nu EU aktivt Petersberguppgifterna och skapar
nödvändiga förutsättningar för att ESFP ska bli framgångsrikt. Vårt engagemang på Balkan är ett
konkret exempel på denna politik.

Kontakter

http://www.socialistgroup.org

De europeiska Socialdemokraternas parlamentsgrupp
European Parliament, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Tel.: (32-2) 284 21 11 (Bryssel) eller (33-3) 88 17 40 01 (Strasbourg)
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Konkreta exempel på socialdemokratiska
framgångar på det här området …


