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BILAG
RÅDETS KONKLUSIONER OM DEN GLOBALE STRATEGI FOR DEN EUROPÆISKE
UNIONS UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK
Rådet (udenrigsanliggender), den 17. oktober 2016
1.

Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2016 om den globale strategi for
Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik (EUGS) og understreger, at denne
strategi vil være retningsgivende for EU's optræden udadtil i de kommende år.
Medlemsstaterne er fast besluttede på en hurtig og effektiv gennemførelse heraf sammen med
den højtstående repræsentant og Kommissionen. Rådet understreger medlemsstaternes
ejerskab og inddragelse i hele processen.

2.

EUGS udgør EU's fælles vision og rammerne for et fælles og ansvarligt engagement udadtil i
partnerskab med andre for at fremme dets værdier og interesser i sikkerhed, demokrati,
velstand og en regelbaseret verdensorden, herunder menneskerettigheder og
retsstatsprincippet.

3.

Den politiske vision, der fremgår af EUGS, vil hurtigt blive omsat til konkrete politiske
initiativer og politisk handling, der koncentrerer sig om de fem prioriteter for EU's optræden
udadtil, som identificeres i strategien: styrkelse af sikkerhed og forsvar, investering i staters
og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os, udvikling af en integreret tilgang til
konflikter og kriser, fremme af og støtte til regionale samarbejdsordninger og styrkelse af en
global styring baseret på folkeretten, herunder FN-pagtens principper og Helsingforsslutakten.
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4.

Rådet er enigt i prioriteterne for gennemførelsen af EUGS, som HR/NF har fremlagt, jf.
nedenfor. Rådet opfordrer den højtstående repræsentant og Kommissionen til at arbejde
videre på dette grundlag, herunder i Rådets relevante forberedende organer under anvendelse
af alle tilgængelige instrumenter og politikker på en sammenhængende måde.

5.

Den højtstående repræsentant og Kommissionen vil nu i samarbejde med medlemsstaterne
arbejde videre med: opbygning af statslig, økonomisk og samfundsmæssig
modstandsdygtighed, navnlig i EU's nabolande og i de omgivende regioner, herunder gennem
den europæiske naboskabspolitik og andre EU-instrumenter, en integreret tilgang til konflikter
og kriser og det heraf følgende bidrag til styrkelse af EU's egen og dets borgeres
modstandsdygtighed, optimering af synergier og sikring af sammenhæng mellem politiske
modsvar på udfordringer, der går på tværs af Unionens interne og eksterne politikker. Rådet
fremhæver i denne henseende det akutte behov for at fokusere på såvel migration som
terrorbekæmpelse og hybride trusler og behovet for at støtte medlemsstaterne i denne
henseende. Målene for bæredygtig udvikling vil udgøre en tværgående dimension i alt dette
arbejde. Såvel menneskerettigheder som kvinder, fred og sikkerhed, ligestilling mellem mænd
og kvinder og styrkelse af kvinders indflydelse og stilling vil fortsat være integreret i alle
politikområder.
Rådet vil overveje en eventuel revision og opdatering af visse eksisterende strategier samt
fælles handling på områder som klimadiplomati, energidiplomati, økonomisk diplomati og
kulturelt diplomati som et yderligere, værdifuldt redskab til at nå målene i EUGS. Det
understreger behovet for at forene kræfterne på området offentlighedsdiplomati, herunder
strategisk kommunikation i og uden for EU, at tale med én stemme og i sidste ende at fremme
dets grundlæggende værdier.
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6.

Der bør desuden arbejdes videre med opfølgning på sikkerhed og forsvar i tæt samarbejde
med medlemsstaterne, idet de sikres fuldstændigt ejerskab hertil. En ambitiøs og realistisk
gennemførelsesplan vil blive udarbejdet til overvejelse og afgørelse på samlingen i Rådet
(udenrigsanliggender) (herunder af forsvarsministrene) i november 2016 og på Det
Europæiske Råds møde i december 2016. Rådet bør angive et aftalt civil-militært
ambitionsniveau, herunder eventuelt kapacitetsudviklingsprioriteringer og uddybning af
samarbejdet, som vil styrke EU's troværdighed inden for sikkerhed og forsvar og sikre en
mere lydhør civil og militær FSFP. Rådet ser med tilfredshed på Kommissionens
igangværende arbejde med at udvikle en europæisk forsvarshandlingsplan, der vil indeholde
forslag om instrumenter til støtte for prioriteter, der skal aftales. Dette bør bidrage til at sikre,
at den teknologiske og industrielle basis for det europæiske forsvar i tilstrækkelig grad kan
opfylde Europas nuværende og fremtidige sikkerhedsbehov og i den forbindelse vil kunne
styrke Europas strategiske autonomi og styrke dets evne til at agere med partnere. Rådet
minder om, at denne indsats bør være inklusiv med lige muligheder for forsvarsindustrien i
EU, afbalanceret og i fuld overensstemmelse med EU-retten. Der bør også hurtigt og som et
supplement arbejdes videre med gennemførelsen af den fælles erklæring, der er undertegnet i
Warszawa af lederne af EU og NATO, i fuld respekt for begge organisationers
beslutningsautonomi og baseret på princippet om inklusion.

7.

Rådet hilser HR/NF's beslutning om at fremlægge en første årlig gennemførelsesrapport for
EUGS i juni 2017 velkommen.
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