
I traktaten nævnes fem grundlæggende mål for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP):
• beskyttelse af Unionens fælles værdier, grundlæggende interesser, uafhængighed og integritet

i overensstemmelse med principperne i De Forenede Nationers pagt;
• styrkelse af Unionens sikkerhed;
• bevarelse af freden og styrkelse af den internationale sikkerhed;
• fremme af det internationale samarbejde;
• udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne

og de grundlæggende frihedsrettigheder. 

I henhold til artikel 21 høres Europa-Parlamentet (EP) om de vigtigste aspekter i forbindelse med FUSP.
Desuden har EP på grund af sine beføjelser i forbindelse med Den Europæiske Unions budget også betydelig
indflydelse på gennemførelse og opstilling af prioriteterne for FUSP. Når forhandlingerne om internationale
aftaler er afsluttede, men før underskrivelse, skal aftaleudkastet forelægges EP, som benytter sin
samstemmende udtalelse i behandlingen af alle traktater underskrevet af EU.

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe (PES-Gruppen) er engageret i en stadigt stærkere FUSP og ESDP
(den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik) – to politikker, som vil sætte EU i stand til at tale med en
stemme og få større vægt i internationale spørgsmål. Optakten til Irak-krigen og den efterfølgende FUSP-krise
illustrerer den udfordring, som EU kommer til at stå over for i de kommende år.

I marts 2001 vedtog PES-gruppen et omfattende holdningsdokument om "Den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik i Den Europæiske Union" med titlen "Nye dimensioner i sikkerhedspolitikken". Heri beskrives,
hvorledes EU's initiativer på dette område skal baseres på et bredt sikkerhedskoncept. PES-Gruppen er som
sådan overbevist om, at sikkerhed skal være en fælles målsætning baseret på samarbejde, som på langt sigt
er bæredygtigt, hvilket mindsker årsagerne til usikkerhed, som ofte ligger ud over den traditionelle militære
dimension, og demokratisk, idet demokrati, respekt for menneskerettigheder og retsstaten er de bedste
garanter for sikkerhed.
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EU tager sig også af civile krisestyringsfunktioner som f.eks. politisamarbejde, fremme af retsstatsforhold og styrkelse af civil
administration og beskyttelse. Den 1. januar 2003 udførte Den Europæiske Union for eksempel sin første praktiske operation
ved at erstatte NATO-styrkerne i Bosnien-Hercegovina med en EU-politistyrke. Den 1. marts 2003 overtog Unionen NATO-
operationen "Allied Harmony" i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) fra NATO, og EU besluttede at
anvende NATO-ressourcer og -kapacitet til militære operationer inden for rammerne af ESDP. PES-gruppen har klart forpligtet
sig til at sikre en parlamentarisk dimension i FUSP og ESDP. Gruppen er overbevist om, at gennemsigtighed og demokratisk
ansvarlighed er bydende nødvendige, og at det er væsentligt at afsætte tilstrækkelige midler til denne politik, især inden for
transport og efterretningsvæsen. 

• Den nuværende EU-udvidelsesproces er et fremragende eksempel på PES-gruppens aktive
engagement og forpligtelse i udformningen af EU's landskab.

• PES-gruppen har arbejdet aktivt for oprettelse af stabilitetspagten for Balkan-landene og stabiliserings-
og associeringsaftalen med Balkan-landene. Dette skulle bringe stabilitet til regionen og fremme EU's
værdier. Som et resultat af den vellykkede gennemførelse af disse aftaler er Kroatien blevet det første
Balkan-land, som ansøger om EU-medlemskab.

• PES-gruppen er stærkt involveret i at styrke EU's forbindelser med andre Middelhavslande ved at
fremme Barcelona-processen og på denne måde bringe mennesker fra regionen tættere sammen og
hjælpe med til at mindske de sociale, politiske og økonomiske forskelle.

• PES-gruppen er dybt involveret i EU's nuværende arbejde med en ny strategi for det bredere
europæiske naboskab. Dette initiativ vil involvere alle lande, der er naboer til et udvidet EU (Østeuropa
og Middelhavslandene), for at undgå at der opstår nye økonomiske, sociale og politiske skillelinjer.

• PES-gruppen spiller en aktiv rolle i at fremme menneskerettighederne overalt i verden. Dette fremgår
af de utallige resolutioner, der er vedtaget på PSE-gruppens initiativ, men også af gruppens forpligtelse til
at sikre de nødvendige midler til fremme af menneskerettighederne i Den Europæiske Unions budget.

• PES-gruppen har i mange år været aktiv i skabelsen af en europæisk sikkerheds- og
forsvarspolitik. Takket være dette er EU nu ved aktivt at gennemføre Petersberg-opgaverne
og opbygge de nødvendige midler til en vellykket ESDP; vores engagement i Balkan-landene er et konkret
eksempel på denne politik.

Kontakt

http://www.socialistgroup.org

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
Europa-Parlamentet, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tlf.: +32 2 284 21 11 (Bruxelles) eller +33 3 88 17 4001 (Strasbourg)
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Konkrete eksempler
på PES-Gruppens succeser på dette område


