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statsrådetTill Mats Hellström

sammankallaenEnligt Maastrichtfördraget skall EU-ländema under 1996 konferens med
företrädare för medlemsländemas regeringar. Konferensen skall undersöka vilka
bestämmelser i fördraget behöver ändras for målde står angivna där skallattsom som
kunna uppfyllas. Den här fördraget ocksåöversynen skall med sikteäga EUav attmm
skall utvidgas med antal länder vill bli medlemmar, främst iett Central- ochsom
Östeuropa.

Regeringen tillsatte den 9 1995 parlamentarisk utredning inför års1996mars en
regeringskonferens Dir. 1995:15. Kommittén har antagit 96-kommittén.EUnamnet

ÖvrigaOrdförande riksdagsman Björnär Sydow s. ledamöter Berit Andnorär s,von
Birgit Friggebo fp, Siv Holma Göranv, Lennmarker Berit Löfstedtm, s, Helena
Nilsson c, Mats Odell kds, Marianne Samuelsson mp, Yvonne Sandberg-Fries s, Sten
Tolgfors m.

MarklundI kommitténs sekretariat ingår departementsrådet Ingrid Larén huvud-
sekreterare, docent Gullan Gidlund sekreterare och redaktör Anders Bolling press-
sekreterare.

Kommittén har låtauppdraget dels utredningar viktigare sakfrågorgöra kanatt om som
komma behandlas vid regeringskonferensen, dels stimulera den offentliga debattenatt kring
regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsiktsriktningar utrymmege

för sina uppfattningar.att argumentera

Expertrapporter

förInom den första huvuduppgiften har EU 96-kommittén givit inom främstramen experter
statsförvaltning, universitet forskningsinstitutoch i uppdrag analysera antalnärmareatt ett
viktiga frågor kan komma behandlas under regeringskonferensen. viktigEnattsom
målsättning med expertuppdragen har varit bygga kompetens i Sverige kringatt upp en

framtidsfrågor inteEU:s minst i förhållande till övriga medlemsländer och EU:sstora -
institutioner. Därför har det krävts ganska brett utredningsfält.ett
Uppdragen gäller i huvudsak Följande frågekomplex:
-insyn och öppenhet,

framtida utvidgning såvälEU:s konsekvenser genomförande bl.a. behoven avsom- -
anpassning, relationerna småmellan och och andra maktrelationer,stora stater

subsidiaritetsprincipen,-
den demokratiska kontrollen Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller,-

maktbalansen mellan institutionerna och effektiviteten i beslutsfattandet,
instrument för legitimitet folkomröstningar och möjligheten EU:s fördrag,sägaatt upp-
EU-medborgarskap och mänskliga rättigheter,-
miljöpolitik,-
jämställdhet,-



regionalpolitik,-
säkerhetspolitik,utrikes- ochgemensam-

frågor.inrikesrättsliga och-
tjugo96-kommitténEU expertuppsatser.Sammanlagt runtpresenterar

säkerhetspolitikutrikes- ochbeskriver hur EU:sFöreliggande rapport gemensamma
införområdetaktualiseratsförslagoch vilkafungerathittills har som

Sverige.förkonsekvensertänkbaraanalyserasgrundMed dettaregeringskonferensen. som
professorinstitutet, ochUtrikespolitiskaHerolf,GunillaforskarenskrivenRapporten är av

frånönskemåluniversitet. EttGöteborgsEuropaforskning vidförLindahl, CentrumRutger
inomandrameddialogförasammanhanget experteri det härvaritharförfattarna enatt

Herolf/Lindahlstilltvå kommentarerskriftenslutetåterfinns isyftetområdet. detFör av
respektivekonfliktforskning,ochfreds-Institutet förWallensteen,gjorda Peteruppsats, av
själva förkommentatorerochFörfattareUD.Wahlbäck,Kristerambassadör svarar

innehållet.
också givitsharskrifter med ut:Följande expertuppsatser

Jemeck.Subsidiaritetsprincipen i EU Magnus1995:123,SOU- JanerikmaktbalanserochkomplexitetEU:seffektivare. OmochEnklare1995:131,SOU-
Lysén.GöranGidlund,

historiskt ochöstintegrationsamspel. EU:sUtvidgning och1995:132, urSOU- Mikael afidentitetsbytesvensktsmåstat-stormakt:Förhållandetperspektiv.ekonomiskt
Åke Sundelius.Andersson, BengtEMalmborg,

iarbetet EUerfarenheterstatstjänstemänsSvenskaår med EU.1996:6, Ett av-SOU
Pålsson.projektledare ThomasStatskontoret:

skrifterAndra

allmänsmåskrifter, iseriekommittén merut somVid sidan expertuppsatsema engerav
sammanfattarochregeringskonferensenproblemområden införolikaform presenterar

distribuerasgratis ochskrifterDessa ärkommitténhearingaroch arrangerat.seminarier som
behandlarDeskriftertio1996 harfebruariHittills getts ut.bibliotek.allatill landetsbl.a.

utvidgningframtidaunionenstredje pelare,ochandraförsta,EUzsämnen som
hearingarseminarier ochsammanfattarskrifterNågraspelregler.internainstitutionemas

kommittén arrangerat.som
1996februariStockholm i

SydowBjörn von
96-kommitténi EUOrdförande
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Författamas förord

utrikes- säkerhetspolitiken områdenoch inom EU deDen utgör ettgemensamma av som
Maastrichtfördraget beslutade sig för förnyadredan i till behandling vidatt taman upp

1996. skäl för detta förväntade sigregeringskonferensen Ett vid dennaatt attvar man
klarare bild tendensen det gällde utvecklingen inom dettidpunkt ha säkerhets-nären av

området.och försvarspolitiska Som förberedelse inför regeringskonferensen 1996 haren
forskningsinstitut, påtryckningsorganisationer bådeoch andra intressenter iregeringar, och

antal studier. bidrag tillutanför EU lagt fram Denna den svenskautgörstortett rapport ett
genomgångVår grundlig de frågor Sverige,debatten. avsikt har varit göraatt en av som

stårför medlemskapet i inför det utrikes-, säkerhets- och försvars-inom EU,ramen
området. från EU-fråganpolitiska Aktuella analyser opinionsdata folkomröstningen iav

väljarna vikt vid politiken inom dessa områden.1994 visar fäste den svenska EU-att stor
frågor åreninneburit denna inriktning under de allt oftaremedlemskapet har medatt senaste

politiska dagordningen. i allt bredare kretsar ochkommit den De har debatteratshar upp
sina skilda uppfattningar. Förhoppningsvis leder detta tillpartierna har tydliggjort att

både påverkasig anledning och möjlighet valet svenskaväljarna upplever ha att av
anledning främstpositioner. material redovisas i denna studie dennaDet är avsettavsom
frågorvärdering vilka lösningar i olika Sverige börunderlag för läsarens av somsom egen

eftersträva.

Stockholm den december 1995och Göteborg 20

Gunilla LindahlHerolf och Rutger



Abstract
Of vital interest The Common Foreign and Security Policy-

Intergovernmental Conferenceand the

by recounting background of the Foreign SecurityThe the Common andstarts outreport
articles of withPolicy CFSP and the relevant the Maastricht Treaty. Other sections deal

relations institutions and organizations well the work carried under theoutamong as as
heading. large section deals with proposals and views of memberCFSP A and EUstates

After having the CFSP into wider framework of security challengesinstitutions. put a
analyzing issues likely discussedthe ends by central be theEurope atreport tosome

intergovernmental conference IGC and their implications for Sweden.
member the views of the large France, Germany and the UKAmong states ones — —

with thereceive the attention. The federalist views of Germany contrastedmost are
cooperation preferred by and Britain. Still, bonds betweenintergovernmental France strong

cooperation important factors.and the importance they give EUand GermanyFrance to are
predictions of the IGC likely be in vainGenerally, precise theto outcome toareas

andconsidering this joint involving independent member hostthat 15 states aa process
dynamicsinvolved in of negotiations.of factors the

ofnumber of vital issues be discussed the IGC. One theseThe brings to atreport up a
forms of majorityreplace the unanimity rule of decision—making bywhether strongto

security. issuesin questions which of vital importance national Othervoting not toare
planning for face representing theestablishment of unit for analysis and andthe a aconcern

Mr/Mrs CFSP.CFSP
describedvarious options for relationships between the EU and the WEUThe arenew

military of the WEUanalyzed. this the Petersberg tasks and theand In guarantees are
whichanalyzing issues the focus the significance thefactors. When theseimportant on

its positions theoptions might have for Sweden when forming IGC.different at
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Inledning
åren kommit15under desäkerhetspolitiken har attochutrikes- senasteDen gemensamma

EuropeiskafördragetEG/EU-samarbetet. Iposition inomframträdandealltmerinta omen
inomfördjupat samarbeteförriktlinjerdrogs1991Maastrichtfördragetunionen ettupp

och i längresamarbeteförsvarspolitisktinkluderaingick sikt ettområde. dessaIdetta att
detunionenVästeuropeiskaförsvar.ocksåmöjligenperspektiv gemensamt angavs somett

försvarsområdet.fattades inomde beslutverkställai uppgiftskulle att somgessomorgan
betydande oklarheter ochråddedetEU-ländemaförstod klarttidigtdet attEftersom

inom detgemenskapspolitikfördjupadutvecklingenrörandeintressemotsättningar enav
inomframtida samarbetebeträffandeområdet, liksomsäkerhetspolitiskautrikes- och

frågorframtidsdiskussion kring dessatillprioritethögförsvarsområdet, beslutades att enge
diskussiondennaSveriges del kommer1996.inleds Förregeringskonferensunder den som
gäller dendetgrundläggandefrågor närden berörbetydelse eftersom naturha avatt stor

vidare svenskaförverkliga detockså möjligheternaförsuveräniteten, attnationella men
stabilitet i Europa.ochmålet till säkerhetbidraatt

förverka"Sverige kommerbland96-kommittén att etttill EU sägsdirektiven annat attI
ochi formerinom EU sättsamarbetesäkerhetspolitisktoch ettutrikes-effektivt som
karaktäristiska dragbelysaSyftet med denna äralliansfrihet."vår militära uppsats attstöder

H 16-0328
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hittillsvarandei det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet grundvalsamt av en
analys detta och de aktuella förslagen inför regeringskonferensen indikera tänkbaraav
konsekvenser för Sverige.

inledsUppsatsen med presentation bakgrunden avsnitt två. innehållerDennaen av en
det utrikes-översikt och säkerhetspolitiska samarbetets utveckling fram till denöver

regeringskonferens årägde i Maastricht, Nederländerna 1991. Maastricht-som rum
innehåll anknytningfördragets med till det utrikes- och säkerhetspolitiska området ägnas

särskilt intresse i analysen. avsnitt förhållandenI de institutionella idagtre presenteras som
samarbetsområdet.existerar inom det aktuella fjärde påDet avsnittet inriktas en

genomgång de förslag framlagts, dels medlemsländer, dels EU:s institutioner.av som av av
fem det utrikes-I avsnitt och säkerhetspolitiska samarbetet i vidare europeisktsätts ett

tillperspektiv och relateras bl.a. utvecklingen inom andra organisationer. Det avslutande
någrainnehåller kringavsnittet kommentarer tänkbara utvecklingsaltemativ och deras

Sverigebetydelse för

Bakgrund
Utrikes- och säkerhetspolitiken kom efter andra världskrigets slut for de flesta Europasav

tvåländer bli starkt beroende relationerna inom och mellan de maktblocken leddaatt av av
Blocksammanhållningrespektive Sovjetunionen. kraftsamlingUSA och blev nyckelord i

utvecklades under den period fick beteckningen "det kalla kriget",den maktkamp som som
från slutet 1940-talet till början 1990-talet. FNs skydd för nationellad.v.s. denav av

Någrasuveräniteten uppfattades flertalet västeuropeiska otillräckligt.stater staterav som
19483fråndärför fördjupa sitt samarbete. Brysselpakten kom bli den förstavalde att att av

både uppgifter,försvarsallianser. omfattande, vad gällde antalet medlemmar ochdessa Mer
19514upprättades intog denblev Atlantpakten slöts 1949 och NATO USAsom som

västeuropeiskarollen och därigenom erhöll de kämvapenskydd.ledande staterna ett
Östeuropa bådedominerade Sovjetunionen politiskt och militärt under hela kallaI

krigsperioden. Efter 1955 samordnades säkerhetspolitiken inom för Warszawa-ramen
pakten.

mångaEuroparådet sågs till federal organisation för1949 embryoettav som en
grundfråganPå motsättningar, dels i vilka former samarbetetgrundVästeuropa. av om

frågor området,beträffande inblandning inom det säkerhetspolitiska komskulla dels avges,
Europarådet få framträdande position Europafederalistema hadeinte den hoppats.att som

analyser denna materialUnderlagetför de redogörelseroch vilka i officielltutgörspresenteras uppsats av
medlemsländerna EU institutioner.utgivet de enskilda i EU:s Därutöver har använtssamt avav

vetenskapligaartiklarochböckeriforskningsrapporter ämnet.samt
påavsnitt bygger delvis RutgerLindahl och Lars-GöranLarsson,Europeisktpolitiskt samarbeteDetta1 -
1991.EPS,Stockholm:SNSFörlag,

Frankrike,Storbritannien,Belgien,NederländernaDeltagandeländer ochLuxemburg.3 var
i Atlantpaktenoch NATO Belgien, Kanada,Danmark,Frankrike, lsland,Ursprungligamedlemmar‘ var

Luxemburg,Nederländerna,Norge,Portugal,StorbritannienochUSA.Italien,
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Organisationen för europeisktbetydelsefull roll kom i stället spelasEn att avmer
Marshallhjälpen administrerades. blevOEEC vilken Denekonomiskt samarbete genom

säkerhetspolitiska struktur ii västmaktemas och dessviktig komponentdärigenom en
Även någotmedlemmar i dei östblocket. inteisoleraambition staterstaternaatt som var av

berörda denna verksamhet.blev direktmilitära blocken av
samarbete mellan intresseradetvå innehöll förslagpresenterades1950 rapporter omsom

drog riktlinjerna fördessa Schumanplanenvästeuropeiska Denstater. som uppena av var
framgår följande citat: "Samman-stålgemenskap. Syftet med dennakol- och aven

förstålproduktionen omedelbart underlagkommerkol- ochslagningen att ge enav
europeisk federationförstaekonomisk utveckling vägett steg mot ensomgemensam

områdenför länge harframtida ödena dessaförändra deoch kommer att som
krig, i vilka de självaförnödenheter förproduktionsammankopplats med nästanav

Belgien, Nederländerna ochItalien, Västtyskland,Frankrike,varit offren."konstant
under hänvisning till bl.a.Storbritannien avböjdeförslaget medananslöt sig tillLuxemburg

federalistiska inslaget.alltför starkadet
avsåg upprättandetPlevenplanen ochutgjordes den sk.andra förslagetDet av enav

fått aktualitet utbrottethade särskildEuropaarmé. Tankenförsvarsgemenskap avgenom
iregeringarna dePlanen accepterades1950.Koreakriget sexavsommaren

emellertid inte sittfranska parlamentetstålgemenskapen.i kol- och Detmedlemmarna gav
också förslagSamtidigt hade lanseratsförslaget föll därmed.godkännande och ett om

säkerhets-första hand utrikes- ochpolitisk gemenskap ieuropeiskupprättande enav
vid denna tidpunkt.tillräckligt stödfrågor. detta förslagpolitiska Inte heller vann

därvid tillVästtyskland och byttemed Italien ochutvidgades Brysselpakten1954 namn
någon självständig roll kominteunionen. Unionen dockVästeuropeiska utan attgavs

frågor.militäraunderordnas NATO i
någonsamarbetetsäkerhetspolitiskadet utrikes- ochkom inteRomfördraget 1957 att ge

givit tankenförefaller politikerna hafå fall berörsplats. deframträdande I ämnet attupp
artiklar 223 ochgemenskapspolitik Romfördragetsverklig Avgrunden föråstadkomma en

åtgärdervidta de den224 framgår varje medlemsstattydligt rättäger attatt anser
väsentliga säkerhetsintressena.tillvara denödvändiga för kunnaatt ta egna

lanserade förslageni början 1960-talet,hand Frankrikede, i förstahellerInte attomavav
harmonisera och koordinera densamverka förregeringschefema skulleoch attstats-

något uppstodkonkret resultat. I ställetsäkerhetspolitiken ledde tillutrikes- ochframtida en
militärasig NATOs integreradeFrankrike drogvästliga samarbetetspricka i det när ur

alltförFrankrike upplevde USAanledning till detta1966.samarbete En att somvar
dominerande.

Davignon utarbeta förslagbelgiske diplomaten Etiennetill deni uppdrag1969 attgavs
Året därpåkunna fördjupas.försvarspolitiska samarbetet skulleutrikes- ochdethurom

europeiskt politiskt samarbete EPS. Denförslag upprättanderedovisades ettett avom
då,vid tid allai samband därmed .Pompidou uttaladepresidentenfranske vet,en som

Community,Bristol: B T1945 TheShapingof theEuropeanPoliticssinceRoger WestEuropeanMorgan,5 -
förf. övers.Batsford,1972, 87.s.
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också månSovjetunionen, USA betraktar europeiska problem i densupermaktema men- -
skyldighetderas intressen och inte kan dem harde berör sätt,annat motegna se en

våra återuppväckaderas förhoppningar uppleva självtfolk Europaatt ettatt som
kontrollerar sitt öde."

långtgåendemindre det samtidigt presenterade förslaget Wemer-Förslaget änvar
innehöllEuropeiskt EMS. Förslaget EPSrapporten monetärt system treett omom

möjligt handlande"konsultation", "koordination" och "omnyckelbegrcpp gemensamt --
långsiktigaför framtida säkerhetspolitiska samarbetet. Denvilka lanserades grund detsom

säkerhetspolitiskaskulle kunna "tala med röst i utrikes- ochambitionen Europaattvar en
utanför detfrågor. känsliga blev EPS formellt ladesBetecknande för ämnets natur att

inrättadesorganiserades efter mellanstatliga principer. Detegentliga EG-samarbetet och
samarbetsfrågor, detnågot sekretariat för handlägga dessainte heller särskilt att utannya

samordning.för administration ochaktuella ordförandelandet hade ansvaret
långsamt enligt flertalet medlemsländer iutvecklades EPS relativtUnder 1970-talet men

blev forum, liksom FN ochriktning. Europeiska säkerhetskonferensen ESKpositiv ett
samordningssträvanden uppmärksammades. 1976i vilka EG-ländemasNATO, nya

hänvisning tillintegreras i EG-samarbetet underförslag EPS skulleframlades attattom
relationerna kopplade till utrikes-ekonomiska och finansiellade internationellabl.a. var

något fattades inte.diskuterades beslutöverväganden. Förslagetsäkerhetspolitiskaoch men
nyåret och de vid tidinvasion i Afghanistan 1980SovjetunionensFörst sammagenom

Öst-bådeiutplacering kärnvapen ochreaktionerna ifolkligastarka väst av nya
något konstruktivt EPS.frågan försökaallvarväcktes göraVästeuropa att mer avom

i den aktuellasamordningen varit till skadabristandekonstaterade denMan att
automatiskamedfanns starka skäl för utveckladetkrissituationen och att ett systematt

i betydelsefulla utrikes- ochföre beslutmellan medlemsländernakonsultationer mer
kommissionen,På kundefrågor. det praktiska planetsäkerhetspolitiska noteras att som

tillbakahållen delta i diskussionenroll inom EPS, fickmyckettidigare spelat rätt attnuen
samordning handels-bl.a. ökad betydelseför skälinom EPS. Som av avangavs enramen

påberoendesäkerhetspolitiken, inte minstbiståndspolitiska med utrikes- ochbeslutoch en
ekonomiska sanktioner.ökad användning av

rådde frågorbl.a. i rörandeinte konfliktfritt. Oenighetinom EPSSamarbetet var
Östeuropa liksom under det s.k.Mellanöstern,utvecklingen i ochSydafrika, samt

Falklands-kriget 1982.
frågan ställninginnan EPSs formelladröja till mitten 1980-taletskulle dockDet omav

frånåtskildahålla inom för EPS deaktualiserades. utrikesministermötenallvar Att ramen
fick successivt alltmer absurda konsekvenser.utrikesministermötena inom EGvanliga

ansågs också förallvarligt hinderför verksamhetenBristen formella regler ett envara
flera tillfällenunder första hälften 1980-talet vidEuropaparlamentet hadeeffektivisering. av

säkerhetspolitiskaeuropeisk union i vilken det utrikes- ochförslagdebatterat om en
frånemellertid fått regeringama.Något hade inteinkluderades.samarbetet gensvar man

Commission,1970:2, 35.the Communities,Bulletin of European° s.
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Huvudproblemet parlamentet ville tanken verklig gemenskapspolitikattvar se en
sådangenomförd inom för union, medan betydande antal medlemsländernaettramen en av

inte ville den mellanstatliga grunden för samarbetet.överge
Resultatet förhandlingarna inför Europeiska enhetsakten blev fördesEPS i EGsattav

regelverk och särskilt EPS-sekretariat inrättades i Bryssel. Detta innebar ekonomiskaett att
och politiska aspekter säkerhet formellt kunde hanteras inom EGsäven ram.

frågorMedlemsländema förband sig informera varandra i intresseatt gemensamt samtav
formulera och genomföra europeisk utrikespolitik. frågorFörsvarspolitiskagemensamt en

samarbetsområdetutanförföll fortfarande markering Irlands militärt alliansfriasom en av
ställning.

börjanUnder slutet 1980- och 1990-talet aktualiserades vid flertal tillfällenettav av
samordningbristen verklig EG-statemas utrikes- och säkerhetspolitik. Kollisionerav

mellan möjligheten till handlande, d.v.s. överstatlighet, inom för detgemensamt ramen
ekonomiska samarbetet beträffande ekonomiska sanktioner och begränsningen tillt.ex.- -

EPS-områdetmellanstatligt samarbete inom upplevdes alltfler besvärande. Istaterav som
Öst-tvåsituation fick delvis olika internationella kriser utvecklingendenna i och-

respektive Iraks invasion i Kuwait utlösande effektCentraleuropa, det gälldenären-
arbetet förslag till fördjupning det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. Bl.a.aven
uttalade sig vid i för ...samordning GemenskapensRomtoppmötetman en av

förövergripande agerande inom dess utrikes-, säkerhets-, ekonomi- ochramen
utvecklingspo1itik.7 också frågansamband härmed diskuterades införandeI om av
möjligheten fatta majoritetsbeslut i syfte snabbare kunna komma till beslut ochatt att

fanns inte för sådandärmed till handling. Det emellertid tillräckligt stöd reform.även en
Genom fördraget europeisk union Maastrichtfördraget, artikel EPSersattesom en

påutrikes- och säkerhetspolitik svenska förkortat till GUSP,med en gemensam
engelska till CFSP och franska till PESC. I Maastrichtfördragets Avdelning V,
artiklarna ArtikelJ finns reglerna avseende GUSP samlade. BJ.11, ettanger som av-
Unionens mål sin identitet i internationella sammanhang, särskilt"...att hävda attgenom

långpå siktgenomföra utrikes- och säkerhetspolitik, omfattarsomen gemensam en
försvar.tillförsvarspolitik med tiden skulle kunna leda ett gemensamtsomgemensam

målgår också fastläggs Unionen skalligen i artikel J.12 där det haDetta att attsom
områden."utrikes- säkerhetspolitik ...omfattar allautveckla ochgemensam somen

Målsättningen också "... bevara freden och stärka den internationella säkerheten iär att
i nationernas principernaöverensstämmelse med principerna Förenta stadga isamt

målenoch i Parisstadgan." ArtikelHelsingforsavtalets slutakt I J.14 attanges
förbehållslöstskall aktivt och stödja unionens utrikes-"Medlemsstatema och

avstå frånsäkerhetspolitik i anda lojalitet och ömsesidig solidaritet. skall varjeDeen av
handling strider unionens intressen eller kan minska dess effektivitetmotsom som
sammanhållande sådan ansågskraft i de internationella relationerna." politik förutsättaEn

samråd.informationsutbyte och det tidigare ofta brukade instrumentetbättre Utöver

EC PresidencyConclusions,Rome14-15December1990,SN424/1/90,s.2.7
Fördrag EuropeiskaunionenMaastrichtfördraget,Artikel B, stycke Stockholm:Publica,1993.om
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uttalanden tillfördes Maastrichtfördraget ståndpunkter Artikel J.2genom gemensamma
aktioneroch/eller Artikel .3.Jgemensamma

Artikel gemenskapspolitikenI J.4 i framtiden inte enbart skall omfatta deattanges
områdetutrikes- och säkerhetspolitiska lång...utformningen siktävenutan av en

försvarspolitik, med tiden skulle kunna leda till försvar."ett gemensamtgemensam som
Västeuropeiska unionen VEU... "som integrerad del unionens utvecklingär en av

genomföra unionsbeslutanmodas "att utarbeta och och unionsaktioner berörsom
VEU9försvaret". Som komplettering till detta medlemmarna särskilden avgav av en

förklaring, vilken bifogades fördragstexten
hållamöjliggöra för medlemslandet Irland kvar sin position militärtFör att att som

alliansfri infördes i Artikel särskild innebärJ.4 4 regel unionens politik inteatten som
påverka den särskilda karaktären vissaskall ... säkerhets- och försvarspolitik"statersav

också slåssamtidigt det fast skall "mförpliktelserrespektera medlemsstatersattsom man
någotenligt Nordatlantiska fördraget". Enligt Artikel inte heller finnasJ.4 5 skall det

två försvarsområdethinder eller flera medlemsländer samarbetar inom undermot att
inteförutsättning detta strider eller hämmar det samarbete imotatt som anges

Unionsfördraget. den s.k.Exempel denna samarbete Eurocorpsär upprättatstyp av som
LuxemburgwFrankrike, Tyskland, Belgien, Spanien ochav

frågor kan fattas alla medlemsländerBeslut i dessa endast är överensom
följdbeslutenhällighetsprincipen. Om alla utrikesministrama kan de bestämmaär attense

fattas enligtverkställandet den aktionen skall kunnarörsom av gemensamma
ocksåmajoritetsprincipen. Till fördragstexten fördes emellertid förklaring rörandeen

säkerhetspolitiken.omröstning i samband med den utrikes- och Denna angergemensamma
rådsbeslutbeträffar"Konferensen enig medlemsstaterna, vad kräveräratt attom som

så långt skall undvika hindra enhälligt beslut kvalificeradenhällighet, möjligt att ett om en
föreliggersådant beslutmajoritet för ett

såvälRelationema till kommissionen Europaparlamentet behandlas i fördragstexten.som
samrådaordförandeskapet skallBeträffande parlamentet stadgas i artikel J.7 medatt

valmöjligheterna skallparlamentet huvudaspektema och de grundläggande och... seom
fårvederbörlig till Europaparlamentets synpunkter." Vidare parlamentettill hänsynatt tas

frågor rådet. hållas utrikes-ställa och rikta rekommendationer till Varje skall det ochen
fårvilken möjlighetsäkerhetspolitisk debatt i Europaparlamentet, under parlamentet att

åtgärderna. kommissionen enligt artikelutvärdera de Vad gäller skall den Jgemensamma
säkerhetspolitiskadelta i full omfattning i arbetet det utrikes- och"... gemensamma

området."
Finansieringen faller utrikes-den verksamhet inom den ochav som gemensamma

säkerhetspolitikens område efter i rådet antingen gemenskapsbudgetenskall beslut belasta
medlemsstaterna enligt särskild fördelningsnyckel.eller en

Belgien,Frankrike,Italien, Nederländerna,Portugal,Spanien.StorbritannienochTyskland.Luxemburg,9
beskrivs i avsnittet"VEUsoperativaroll".Eurocorps närmare°

"Om med utrikes-Fördrag Europeiskaunionen,Förklaring, omröstningi samband den" om gemensamma
ochsäkerhetspolitiken"
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Såväl frågan fördjupning på långsamarbetet sikt försvarspolitikmotom av en gemensam
frågornaoch försvar förändring den dittillsvarande ordningenett gemensamt som om av

med enhälliga beslut finansieringenenbart och verksamheten väckte omedelbart debatt iav
sådanflera medlemsländer. I medvetande debatt uppståskulle inskrevs i fördragetattom en

Europeiska unionen artikel J.4 6, vari hänvisning till "...bestämmelsema iattom ges en
artikel kan komma reviderasdenna enligt artikel N.2 grundval denatt rapportav som

rådet 1996 lägga fram för rådetskall Europeiska innefattaoch skall utvärderingsom en av
Ävenframsteg gjortsde har och de erfarenheter har vunnits dittills". artikel J.10som som

för revision fördraget GUSP-området.vad helaöppnar en av avser
återupptagandeDetta diskussionen framtidaden utrikes- och säkerhetspolitiken,av av

målsättningen långliksom sikt utveckla försvarspolitik, medattav en gemensam som
tiden skulle kunna leda till försvar, kommer i samband med denägaett gemensamt att rum

vårenregeringskonferens inleds under 1996.som

förhållandenaktuella institutionellaGUSP
—

verksamhetoch
Inför genomgångenden fortsatta utvecklingstendensema inom GUSP finns detav
anledning någrakortfattat beröra innebörden i de centrala begrepp används.att av som

betydelsefullt eftersomsärskilt begreppen i vissa fall användsDetta är isättett annat
Sverige bådei andra länder inom och EU. Det aktuella begreppetän ärutom mest
säkerhetspolitik.

En följt i samhällsdebatten förknippar med sannolikhetsvensk med storsom
beteckningen "Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik" förutom med traditionell
utrikespolitik frågorförsvarspolitik och det militära försvaret.med bl.a. Dettaäven rörsom

till politiska territoriellaeftersom begreppet säkerhet knyts skyddet ochstatensav
årsuveränitet. vidgat säkerhetspolitiskt begrepp blivit alltmerUnder har Ianvänt.ettsenare

ingår, utrikespolitikförutom de traditionella komponenterna och försvarspolitik,detta även
områden bistånds-, mångafrnans- miljöpolitik.handels-, migrations-, och I andrasom

frågorna.tydligt de försvarspolitiska orsak till dettaländer skiljer däremot En ärut attman
försvarsfrågoma i dessa länder ofta har varit kopplade till landets medlemskap ide militära

Östeuropadet Atlantpakten/NATO och imilitärallians. I Västeuropa Warszawa-varen
tills den upplöstes 1991. säkerhetspolitik innefattar i dessa länder depakten dess Begreppet

områden ligger utanför det militära försvaret.som
mångainnehåll synvinklar uppfattasvidgade säkerhetspolitiska begreppets kanDet ur

logiskt. takt de militära hoten har minskat i betydelse har de icke-militäraI med attsom
gränsöverskridande brottslighet, okontrollerad migration, miljöhot, ekonomiskahoten som

fått Vidgningen betydelsenm.fl. ökad uppmärksamhet. hos begreppethot, av
vårmedför emellertid samtidigt analysen vad händer isäkerhetspolitik omvärldatt av som

svårare såväl utgångspunkterförsvåras. blir väsentligt klarlägga för formuleringDet att av
målen innehåll beslutsvägarna,politiska politikens och de aktuellade samt attsom

utvärdera effekt.dessas
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tydligfannsartiklarna J.llformulerade J.1MaastrichtfördragetiNär enman -
område nämligenkänsligtmånga ländersig förnärmademedvetenhet ytterstettatt manom

förhållandeförsvarspolitiken. Dettautrikes-/säkerhetspolitiken ochgränsområdet mellan
militärtdemedlemslandet Irlandalliansfria ävenmilitärtinte enbart det storagällde utan
teckenTyskland. YtterligareStorbritannien ochFrankrike,länderna ettalliansanslutna som

unionsavtaletfolkomröstningendanskainför den förstadebattenpå underdetta korn om
frånbeviljades undantagkrävde ochregeringenden danskaledde tillvilken bl.a.1992, att

aktiondanska fallet hade dennadetförsvarspolitiska samarbetet. Iaviseradedelta i detatt
riktningfederalistiskutvecklingen iskepsismed allmänförmodligen göra motatt enmer

NATO-medlemslandetförkonsekvensernaförsvarspolitiskamed deEUinom än rent
relationenfrågor berördeStorbritannien uppkombåde Frankrike ochDanmark. För som
försvars-denkontrollenochförsvar överframtidatänktmellan gemensamt egnaett

politiken.
kringformuleringarnaåstadkomma: förstsvårtmycket närMaastrichtfördraget attvar

blev demycketuttryckts iförsvarförsvarspolitik och termergemensamt vagagemensam
någrahelleråsikter fanns intespridningMed dennaacceptabla för alla. stora av
dennaframgår iSomdefinitioner begreppen.klaraskapaförutsättningar för senareatt av

från varandra.definitionerländernassig de olikaskiljeruppsats
frågorna dentillhörsäkerhetspolitiskautrikes- ochde mestteckenYtterligare attett

detfrågor fattasendast kani dessabeslutEU-samarbetetsfären inom ärcentrala att om
så långtmedlemsländernadockhartidigare attråder enhällighet. Som nämnts enats om

majoritetkvalificeradfinnsdetenhälligt beslutförhindramöjligt undvika ettatt enomsom
möjligheterochriskerför debattöppnadesDärigenomsådant beslut.för som enomett en

enhällighetsprincipen.uppluckringföljd avenav

förhållandenInstitutionella

säkerhetspolitiska samarbetetutrikes- ochdetkonstaterades bl.a.bakgrundsavsnittetI att
EG/EUsSamarbetsområden hanteratsåren tillhört detiounder deendast avsomsenaste

avsaknadenmeddem har göraskäl till detta. Ettfinns flerainstitutioner. attDet av enav
gemenskapensochnationalstaternasförhållandet mellanuppfattning omgemensam

speciellaproblemområdena gäller deuppmärksammadeansvarsområden. deEtt mestav
ekonomiskapolitiska ochbeträffandesig havissa medlemsstaternaintressen anserav

skillnaderdekolonier. Etttidigareförsta hand ärd.v.s. itredje land", annatmedrelationer
ideltaförförutsättningarochgäller behovdet attföreliggeruppfattning näri enavsom

försvar.utvecklingenförsvarsfrågor och ipolitik i gemensamtettavgemensam
utrikes-policysamordning inom detvilja tillavseende EU-staternasosäkerhetUtöver en

EUsockså konstaterakunnat1990-taletområdet underharsäkerhetspolitiskaoch man
Irak-Kuwait-Såvälfrågor. underkomplexaför hanterabristande institutionella attresurser

både igällerDettabristerdessaJugoslavien harfornakrigen i det accentuerats.kriget som
i Irak-fredsbevarande aktioner t.ex.sanktioner ochekonomiskamedling,frågor rörsom

Kroatien.t.ex.erkännandediplomatisktbeträffandeKuwait-kriget och staterav nya
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Successivt dockhar samarbetet antagit allt tydligare gemenskapskaraktär. Till dettaen
medverkade kommissionen sedan början 1980-talet fått alltmeratt betydande rollav en
inom EPS/GUSP. Detta underströks i Enhetsakten och det faktum EPS fickatt upprättaav

litet sekretariat. Detta dock symboliskt beläget ministerrådetsett ieget byggnad ivar
Bryssel. Genom markeringen i Maastrichtfördraget områdets betydelse för den framtidaav
fördjupningen unionen har också förutsättningar givits för reformering denav en av
institutionella basen.

rådet,Europeiska ordförandeskapet och ministerrådet

Enligt artikel iJ Maastrichtfördraget skall rådetEuropeiska dra de allmännaupp
riktlinjerna för GUSP. Europeiska rådetsI deltar normalt, förutommöten regerings- och
statschefer, också utrikesministrarna för ordförandeskapet inomsamt representanter
kommissionen. årenUnder de kan bl.a. initiativrad rörande insatser isenaste noteras en

stabilitetspakten.Bosnien, utformningen den s.k. Ordförandelandetsamt har härvidav en
särskild roll drivande kraft. Ordförandefunktionen också för speciellautrymmesom ger
satsningar på för det aktuella medlemslandet särskilt angelägna ärenden. Ordföranden skall,

trojkan,tillsammans med de två övriga utrikesministrarna inom den s.k. representera
säkerhetspolitik.unionen i frågor utrikes- ochrörsom i

Den centrala rollen det gäller utformningnär och genomförande denav gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken rådet.innehas rådet,Det s.k. allmänna beståendeav av
utrikesministrarna, gångnormalt månad.möts I dessa deltar förmöten representanteren per
kommissionen. Därutöver kan sammankallasmöten läget bedöms erfordra detta.extra om

När den utrikes- och säkerhetspolitiken Maastrichtfördragetgemensamma genom
inlemmats organisatoriskt i EU kom dess sekretariat ingå rådetsi sekretariat och föratt ger
närvarande i första hand visst administrativt stöd i form komplettering till deav resurser

det aktuella ordförandelandet avdelar för område.dettasom

COREPER, politiska kommittén och korrespondentgruppen

COREPER.De ärenden skall behandlas i det rådetallmänna förbereds inomsom
Diplomatema inom COREPER efter instruktioner från den regeringen. frågorIagerar egna

kømmitténm,rörande GUSP spelar den politiska består cheferna försom av
utrikesdepartementens politiska avdelning eller motsvarande, särskilt betydande rollen som
samordningsorgan bl.a. verksamheten inom det relativt antalet speciellastoraav
arbetsgrupper. Den politiska kommittén minst gång månad.möts I dessa mötenen per

"TheSe Pact Stability in Europe",Atlantic3 Document,No.90,29March också1995.Se fotnot25.on
Består förutvarande,nuvarandeochU nästkommandeordförande rådet.inomav
Fördrag Europeiskaunionen,artikelJ.5." om
COREPER, förkortning Committee5 des RepresentantsPermanents,består förav representanterav

medlemsländemasrepresentationerambassadervid EU.
Seartikel .85,J Fördrag Europeiskaunionen.° om
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utrikespolitiska relationerförgeneraldirektören EU:socksånormaltdeltar rösträttutan --
kommissionen.förrepresentantsom

slås fastEuropeiska unionenförklaring till fördragetsärskild attI omen
skall ochpolitiska kommitténoch den överCOREPERarbetsfördelningen mellan attses

ochhandläggningen de utrikes-rationaliseraskulle kunnautredas hurdet skall avman
rådetmellan ochsamarbetetrådet effektiviserainomärendenasäkerhetspolitiska samt

kommissionen.
korrespondentgruppen,s.k.sköts inom den"dagliga" arbetetdetbetydande delEn av

ansvariga förutrikesministeriumrespektive ärinomdemvilken är sammansatt somav
Även ocksåmånadgång och har näraminstdennaGUSP-ärenden. möts en pergrupp

delentilli sinDessa störstanämnda arbetsgruppema. ärkontakt med de tur meravovan
förad hocinrättatsarbetsgrupperförekommabrukar ständigtdet sompermanent natur, men

område,geografisktfrågor kanbereder rörauppgifter. Gruppernaspeciella ett ensom
aktioner.medfrågor i sambandoperationellasakfråga, ellerspeciell gemensammamer

Medlemsländema

organisationerÄven internationellavidutlandet ochbeskickningar imedlemsländernas ges
säkerställa deför...samarbetai uppdragunionsfördraget atti att gemensammaatt

genomförs. Derådet följs ochåtgärder beslutasståndpunkter och avsomgemensamma
utförainformation,utbytasamarbetetintensifieraskall att gemensammagenom

...18 ambassadörerEU-ländemasdettahuvudstäder innebärde flestabedömningar I att
förberedaförinformation,utbytesamlas förregelbundet attsamt gemensammaav

eller uttalanden.uppvaktningar
viktigtdetredovisatsfunktioner ärformellaoch attinstitutionerdeUtöver ovansom

områdetsäkerhetspolitiskaoch ärutrikes-inom detall verksamhet ettgrunden förnotera att
nivåer.alla Iinformationsutbyteochkontakterförfungerandeochväl utbyggt system

ochmellanförsdialogpolitiskaingår allmänna stats-dennätverkdetta som
ministerier ochfrån medlemsländernashandläggareliksom inomregeringschefer, gruppen

omfattandekommerTill dettaolikaunionensinomoch tjänstemänmellan dessa enorgan.
internationellaintressenterför andramed t.ex.kontaktverksamhet representanter som

utanförländerförnäringslivsföreträdare,forskare, representanterorganisationer, samtetc.
EU.

tillgångenverksamhetdennaomfattningeninnebärsmå medlemsländer attFör av
förbättrats. Detkvalitetsmässigtökat ochkraftigtbeslutsunderlag ävendärmedanalys- och

månvissoch i ävenministeriemaockså de berördaemellertidinnebär att
ökadedetgrundarbetsbörda enbartökadfått kraftigtutlandsrepresentationema aven

informationssystemviktigaste demåste hanteras. Detärenden och dokumentantalet avsom

med densambandibestämmelser"Om praktiskaFörklaring.unionen,EuropeiskaFördrag om
säkerhetspolitiken".utrikes-ochgemensamma

Europeiskaunionen.artikel1.6.FördragSe" om
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COREUI9,används vilket tillgång tillär kontinuerlig kontakt mellan EU-ländemassom ger
Ävenhuvudstäder. kommissionen ingår i detta dagligen distribuerar åttiotalsystem ettsom

dokument.

Kommissionen

Den utrikes- och säkerhetspolitiken den andrautgör de pelarna i detgemensamma treav
europeiska unionsbygget. För komma fram till beslut ståndpunktatt ett om en gemensam
eller aktion krävs samtliga länder d.v.s.är samarbetetöverens, vilaratt mellanstatlig
grund. Trots detta har dock kommissionen, vilket tidigare redovisats, fåttsuccessivt en
alltmer framträdande position inom detta område.även I enlighet med unionsfördraget skall
kommissionen ...delta i full omfattning i arbetet på det utrikes- ochgemensammaområdetsäkerhetspolitiska innebarDetta bl.a. kommissionen formellt fickävenatt rätt

initiera ärenden.att
Kommissionens formella och reella inflytande varierar beroende vilken fördragsartikel
ärende falla under. I de flesta fall detta oproblematiskt i vissaär lägen finnsett anses men

det i dettamanöverutrymme avseende. Som exempel kanett dennämnas näratt
utrikes- och säkerhetspolitiken innefattar ekonomiska sanktioner faller dettagemensamma

deninom första pelaren, Romfördragetdär kommissionen exklusiv initiativrätt. Det harger
uppenbart också betydelse hur resursrikt det aktuella ordförandelandet Ju bättre resurser

detinom regeringskansliet främst utrikesdepartementet, desto mindre föregna utrymme
kommissionen.

1993 genomfördes organisatorisk förändring inom kommissionen i avsikt dengöraen att
bättre skickad handlägga ärenden inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Enatt
kommissionär i uppdrag hand EUs "extema politiska relationer" ochatt tagavs ett nyttom
generaldirektorat lA inrättades.

Europaparlamentet

Europaparlamentet har visat starkt ökande intresse för det utrikes- och säkerhetspolitiska
Ävenområdet. unionsfördraget antydan förstärkt roll för parlamentet kvarstårom ger om en

funktiondet i praktiken främst rådgivandehar Utbyteatt synpunkter skeren av
regelbundet mellan rådetparlamentet, och kommissionen. rådetFör och kommissionen

COREU,förkortning CorrespondenceEuropéenne9 av
SeartikelJ.9,Fördrag Europeiskaunionen.3" om
Denärendeuppdelning gjordesinnebär DGl1 fortfarandehanterar"externaekonomiskarelationer".attsom
Artikel iJ Fördrag Europeiska unionen lyder: "Ordförandeskapet1 samrådaskall medom

Europaparlamentet huvudaspekternaoch de grundläggandevalmöjligheterna beträffarvad denom
utrikes- och säkerhetspolitiken och skall till vederbörlig hänsyn tillgemensamma att tasse

Europaparlamentetssynpunkter.Europaparlamentetskall ordförandeskapetochkommissionenregelbundetav
hållasinfomrerat utvecklingen unionensutrikes-ochsäkerhetspolitik.Europaparlamentetfår frågorställaom av

riktaeller rekommendationer rådet.till Det skall år hållasvarje debatt de framsteg har gjortsvaden om som
gällergenomförandet utrikes-ochsäkerhetspolitiken."avgemensamma
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beträffande parlamentetordforandeskapen ochförhand inomi förstagäller detta ramen
parlamentetsfrågor kräverisäkerhetsutskott. Endastochutrikes-dess somgenom

kansamarbetsavtal med andrabudgetfrågor ochvissa stater,godkännande, t.ex.
bl.a.opinionsbildare,rollinflytande. Dessnågot betydandeparlamentet utöva sommer

politiken,granskning den fördarådet kritisk ärfrågor ochtilldebatter,öppna avgenom
växande betydelse.dock av

framgårinternationellaaktörer i detbetydandeinstitutioner systemetAtt EUs varaanses
vidackrediteraderepresentationersärskildahade150fler1995inte minst än staterattav

Unionen.

åtgärderståndpunkter ochGemensamma

huvudlinjer:två alternativaenligthandlaredovisats kan EUtidigareSom gemensam
oftaordförandelandsig EUsanvänder EUåtgärd. Därutöverståndpunkt eller gemensam

fråga.aktuell Ikänd isin meningsnabbti syfteuttalanden görameddelanden och att enav
snabbendastefteruttalandetmeddelandet ellerutsändsfallende ensenare

omfattande förberedelser.krävstvå förstnämnda fallenkonsultationsomgång. deI mer
utrikes- ochinom detför samarbeteformenkvalificeradeåtgärd denärGemensam mest

beslutfattarådet skall kunnaEuropeiskaområdet.säkerhetspolitiska För enatt om
ochStats-enhällighetskrav.samtliga medlemsstateråtgärd är överenskrävs attgemensam

överlåter utformningenåtgärden ochförbara dendockregeringschefema yttre ramenanger
tidsbegränsning,eventuellmål,preciseratdirektivenpreciseradede resurser,merav

rörandetillämpasmajoritetsbeslutrådet. skede kandettavillkor till Iövrigaomfattning och
enhälligt harmedlemsländernadockGrundkravetbeslutats. ärdet attverkställandet somav

förfarande. tillämpats.harprocedur ännusådant Dennabeslutat ettom
tillse derasskallmedlemsländernainnebärståndpunkt attBeslut attom gemensam

iskall följas,denochmed dennaöverensstämmelse t.ex.politik i attnationella är
i Europasamarbetesäkerhet ochOrganisationen förFN,organisationerinternationella som

Europarådet, m.fl.OSSE,
i mittentill GUSP1970-taletbörjanfrån EPS iutvecklingenkan konstateras avDet att av

samordningdjupgående"uttalandepolitik" alltmerenkelgått från relativt1990-talet moten
påEUriktaskritikgrundläggandeåtgärder. Den motsäkerhetspolitiskaochutrikes- somav

Agerandetårför sedan.25idagdensammaemellertid iområde ansesdetta är stort sett som
påverkatalltför starktfortfarandeoch dessutomaktivtreaktivt avänvara mer

med varandra.står konfliktmedlemsländernas många fall iivilkanationella intressen,
Lissabonividdiskussionen, bl.a. toppmötetefterföljandedenMaastrichtfördraget, och

förutsättningarnamålensåväl allmännadeförtydligandeinneburithar1992, somett avav
geografisk närhetviktigaste faktorernaåtgärder. är:Degenomförandeför gemensammaav

stabilitetekonomiskpolitisk ochbevara/utveckla/återskapaEU-intresse igradtill EU; attav
Vidsäkerhetsintressen.unionenshotförekomstregion;ellerland moti ett aven

unionen.EuropeiskaFördrag2,SeartikelJ3 om
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Lissabonmötet dessutom antal prioriterade regioner/länder och sakområden förettangavs
den utrikes- och säkerhetspolitiken: Ryssland och de övrigagemensamma staternanya

Östeuropa;inom det forna Sovjetunionen; Central- och Balkan, inklusive det tidigare
ESKu;Jugoslavien; Nordafrika Maghrebstatema; fredsprocessen i Mellanöstern;

nedrustning, olika aspekter säkerhet ekonomiska, etniska, etc..samt
Efter ikraftträdandet fördraget Europeiska unionen i november 1993 harav om

medlemsländerna beslutat drygt tiotal ståndpunkter främst rörandeettom gemensamma -
det forna Jugoslavien, också Haiti, Rwanda och Ukraina, drygt femtontalettmen

åtgärder här främst rörandeäven det forna Jugoslavien t.ex.gemensamma -
administrationen staden Mostar avseende valövervakning iäven Ryssland,av men,stabilitetspaktenzimplementering demokratiutveckling i Sydafrika och fredsprocessen iav ,
Mellanöstern. Därtill kommer drygt 150 uttalanden förhållandenrörande i vissa stater,
statsbesök, internationella avtal, mellanstatliga konflikter, rådetsDärutöver redovisaretc.
sekretariat drygt tjugotal avtal "politisk dialog" mellan EU och enskilda ellerett staterom

organisationerregionala
Intresset har länge varit för vad åstadkommaEG/EU skulle kunna fördjupatstort genom

samarbete inom den utrikes- och säkerhetspolitiska sfáren. I del fall har intresset variten
orsakat främst för utvecklingen expansiv europeisk andraI fallsuperstat.av en oro av en
har det gällt förbättra möjligheterna till stabil fredligoch utveckling i Europa.att en
Förväntningarna den nyformulerade utrikes- och säkerhetspolitiken i fördraget om
Europeiska frånunionen början högt ställda. Samtidigt har reaktionerna EUsvar
hantering de många akuta problem ledde fram till krig i det forna Jugoslavien iav som
huvudsak hittills varit negativa. Kritik framförts såvälhar regeringar enskildaav som

och organisationer. De sökt försvara i frågorEU dessa har bl.a. hänvisat tillpersoner som
det för tidigt uttala sig verkligaännu är EUs möjligheter spela konstruktivatt att attom en

konfliktförebyggande och fredsbevarande ocksåroll. hävdarDe EU saknat väsentligatt en
komponent i sitt förråd instrument kan brukas i denna kriser. Vadtypav som av som avses

militära Andra har gjortär bedömning och hävdat justmotsatt attresurser. grupper en
avsaknaden direkt koppling till militär potential har givit unikEU ställning och unikaav en

områdenmöjligheter eller kompletterar insatser med militäraersätteratt agera som
resurser.

ESK. Europeiskasäkerhetskonferensen, det tidigare Organisationen4 för säkerhet ochär namnet
samarbetei EuropaOSSE, seovan.

Stabilitetspakten den20 1995vid konferensi Paris 5025 med länder undertecknare.antogs övermars en som
Tidigare känd Balladurplanen den framför allt principer minoritetersrättigheterrör och gränserssom om

bestårokränkbarhet.Den deklaration långradavtal.Avtalengällerdebaltiska Ungern,samt staterna,aven en
Polen,Slovakien,Bulgarienoch Rumänien.Stabilitetspaktenöverlämnadesvid undertecknandettill OSSE,

kommer övervakadessgenomförandei fortsättningen.Stabilitetspaktenhar allmäntattsom settssom en
framgångoch planerfinns skapafler stabilitetspakter.bland i Medelhavsontrådet.SeAtlantic News,att annat

2704,22 March 1995;Europe, 6444,20/21March 1995;"The Pact Stability Europe".Atlanticno. no. on
Document, 90,29 March 1995.no.

Europeiska råd,unionens SN 1821/956
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i artikel i Maastrichtfördraget väckt särskiltanledning har formuleringen JdennaAv
långFrågan ...utformningen siktvilken betydelseintresse. ärstort gemensamav en

fåtill försvar" skulle kunnaförsvarspolitik, med tiden skulle kunna leda ett gemensamtsom
situationer utrikes-,ståndpunktstagande, handlande och uttalandepolicy iEUs av

försvarspolitisk betydelse för unionen.säkerhets- och
Västeuropeiska unionen VEUi Maastrichtfördraget dentidigare anmodasSom nämnts

försvaret. I denunionsbeslut och unionsaktioner berörutarbeta och genomföraatt som
förelågförklarades det behovmedlemmarförklaring VEUs attatt ettseparata avavgavsom
ökat europeisktförsvarsidentitet ocheuropeisk säkerhets- ochutveckla "reell ett ansvaren

försvarsfrågorfmvad gäller

och VEURelationer mellan EU

åtgärder för utvecklavissadeklareras skall vidtaVEU-ländemas förklaringI attatt man
med unionen:arbetsrelationernärmare

harmo-så tidpunkter och platser förlämpligt,synkronisering, där mötenär samtav-
nisering arbetsmetoder,av

generalsekretariatrådetå sidan och VEUssamarbete mellanupprättande näraett enaav-
rådets generalsekretariat,å unionsrådet ochandra sidanoch

längd,ordningsföljd ochordförandeskapsharmonisering respektiveövervägande avav en-
kommissiongemenskapernasEuropeiskaför säkerställalämpliga attattarrangemang-

iverksamhetså lämpligt, hörs VEUs överens-och,regelbundet underrättas när är om
säkerhetspolitikenochutrikes-kommissionens roll i denmedstämmelse gemensamma

unionen,Europeiskaenligt Fördraget om
församling ochparlamentariskasamarbete mellan VEUsfrämjande närmareettav-

Europaparlamentet."
harEnligt dennadessagenomförandetgjort värderingVEU har arrangemang.avaven

råd ochmellan VEUs och EUsmedel för samarbetegäller skapagjorts detframsteg när att
mellankonsultationochför informationgäller medlensekretariat. Detsamma

juliskeddeordförandeskapen lHarmoniseringen längdenkommissionen och VEU. avav
1994.

inteförsynkronisera datumkommit möten,inteharDäremot överensännu attomman
har inteordförandeskapen. Manordningenarbetsmetoder ellerharmoniseraheller att av

parlamentariska församling ochsamarbete mellan VEUsheller skapat närmareett
Europaparlamentet.

ökadantal förslag försysslar med GUSPhar arbetsgruppEUInom satt ettuppsomen
inom deoch VEUinteraktion mellan EUvill skapasamordning. Arbetsgruppen större

också betydelsevill öka VEUsområden kommit Gruppen närdär inte överens.ännuman

unionen."OmVästeuropeiskaEuropeiskaunionen,Förklaring,Fördrag17 om
"Ibid.

Council1996. WEU ofConferenceofUnion lntergovernmentalContribution the EuropeanWEU to
1995.Madrid, l4 NovemberMinisters,
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det gäller utarbetandet europeisk säkerhets- och försvarspolitikav en gemensam attgenom
VEU rollen forum för analys och forum för konsultation, speciellt ige som som

krissituationer, för de länder har anknytning till organisationen. Slutligen villsom gruppen
bidra fårtill VEU ökad roll hjälporgan till EU det gäller humanitäraatt aktionernären som
och krishantering. Detta bör ske, bland koordinerade ochmötenannat, genom attggnom
definiera sådanahur operationer VEU utför för räkningEUs skall finansieras.som

Relationer mellan VEU och NATO

VEU-léindemasI förklaring deklarerar medlemsländerna också målsitt utveckla VEUatt
förmedel stärka atlantalliansens europeiska pelare.ett Länderna förklararatt sigsom

beredda förstärka sin roll och sitt inom alliansenatt VEUs bidrag tillsamtansvar
densamma. Vidare förklarar de att:

VEUs medlemsstater skall intensifiera sin samordning vad gäller alliansfrågor måletmed-
införa ståndpunkter i samrådsprocessen inom alliansen.att Denna skallgemensamma

fortsätta forum samrådcentralt för mellan medlemmarna och för överenskommelseratt vara
rörande de allierades säkerhets- och försvarsförpliktelser enligt Nordatlantiska fördraget.

Om det nödvändigtÅl skall tidpunkter och platser för synkroniserasmöten och-
arbetsmetoder harmoniseras.

NATO.Ett samarbete skallnära mellanupprättas VEUs generalsekretariat och-
Ett viktigt i den vidare utvecklingen samarbetet mellan VEU ochsteg NATO vidtogsav

NATOs i januari 1994. Vidmöte detta NATO sittmöte stöd utvecklandetgav av en
europeisk säkerhets- och försvarsidentitet och också innehållkonkret detta attgav genom
erbjuda VEU utnyttja NATO-resurser de strukturer utvecklats inomatt NATOsamt som
under Combined Joint Task Forces CJTF. Detta innebär fåVEU skallnamnet användaatt
sig sådanNATO-resurser inga de europeiska allierade innehar.av typav som av

Vid i januari 1994 kom ocksåmötet NATOöverens och VEU skallattman om
konsultera varandra vid behov, nödvändigt mellan tvådemöteett gemensamtom genområden."

framstegVissa har gjorts det gäller den önskadenär samordningen. I samband med
diskussionerna kring CJTF har VEU-ländema gjort uttalande.ett gemensamt
Konsultationer mellan VEU och NATO inför specifik situation har inteännu ägten rum

däremot har rådsmöten blivit allt vanligare. Vidare har koordineringenmen gemensamma
mellan de två organisationerna underlättats, bland deltagande i den andraannat genom
organisationens principöverenskommelseEnmöten. finns för de varjemöten ägersom rum
vecka med innebörden rådsmöteVEUs skall dagen föreäga NATOsatt Ettmöte.rum
generellt problem i denna koordinering VEU och NATO har olikaär uppbyggnad.att

Ibid.; RelationsBetweentheEuropeanUnionandEU, CFSPSecurity° WorkingGroup,May 1995.
Fördrag Europeiskaunionen,Förklaring,"OmVästeuropeiskaJ unionen".om
Declarationof the Headsof Stateand Government2 Participating the Meeting of the North Atlantic

Council Held NATO Headquarters,Brussels, 10-11January1994.at on
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olikageneralsekreterarna harsaknar ordförandeskap ochNATOExempel dettaär attatt
arbetsuppgifter.

rolloperativaVEUs

Petersbergdeklarationen. Förutomden s.k.ministerrådsmötet i juni 1992Vid antogs
stadgar kommerparagraf i VEUsgarantiema enligt Vmilitäraförpliktelser derörsom

speciellaverksamhetinrikta sinPetersbergdeklarationenenligtorganisationen treatt
krishantering medoperationer och 3fredsbevarandeaktioner 2humanitärauppgifter l

ellersker under FNsoperationer. Dettafredsframtvingandeinbegripetmedel,militära
frivilligt.från sidamedlemsstaternasdeltagandet ärmandat ochOSSEs

Petersbergdeklarationen krävsföresatt sig iuppgifter VEUutföra dekunnaFör enatt som
skulle skapabestämdesMaastrichtförklaringkapacitet. Redan i VEUsoperativ att man

VEU,planeringsenhet inomen-
områdenasärskilttill alliansen,komplementsamarbetemilitärtnärmareett som-

övervakning,strategiskutbildning ochlogistik, transport,
försvarschefermellan VEUsmöten samt- VEU.lyder underenhetermilitära somv

försvarschefer och andramellani oktober 1992 ochetablerades mötenPlaneringscellen
samarbeteövrigt militärtOckså gällerlikaså detområdet närdet militärainom äger rum.

vilketSpanien, vidsatellitcentrum itill blandtagits och lettinitiativhar annat ett avserman
uppgifter.och liknanderustningsavtalövervakningfrån satelliter förtolka dataatt av

sådessaemellertidbörsig militära enheter. Detockså knutit till noteras attVEU har
förMed undantagnyskapade enheter.inteWEU FA WEU äranswerablekallade Forces to

anfallVidintegrerade försvar.ingår i NATOsde redan motspanska ettfranska och trupper
ingårnärvarandebefäl.stå NATOs FörunderenheterdessaVEU-ländema kommer att

Spanien ochTyskland, Belgien,Frankrike,armékåren i vilkeneuropeiskadenEurocorps
divisionmultinationellamfibiestyrkabrittisk-holländskLuxemburg har samt entrupper, en
nyligendeDärtill kommertyska enheter.holländska ochbrittiska,belgiska,sammansatt av

Spanien ochItalien,från Frankrike,medverkanflottstyrka medEuromarforbildade en
division.tysk-holländsklands,motsvarighet tilldessEurofor,Portugal, samt en

rollvidareVEUs

Med Greklandsundergått förändringar.Maastrichtfördragets tillkomsthar efterVEU stora
Frankrike,Belgien,tio medlemmar:kommit omfattaorganisationeninträde har att

Storbritannien ochSpanien,Portugal,Nederländerna,Italien, Luxemburg,Grekland,
VEU.garantier delde militära ärländer omfattasEndast dessaTyskland. en avsomav

fotnot29.Contribution...seWEU33
Atlantic Document,Petersberg,Bonn,19 1992,inMinisterialCouncil, JuneWEUDeclaration","Petersberg3

1992.79, 23Juneno.
Västeuropeiskaunionen".Förklaring,"OmEuropeiskaunionen,FördragJ’ om
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försvarspolitiskadet europeiskaockså viktig roll samordnareharMen VEU aven som
stårländer olika anledningar utanförgeografiskt vidare Förisamarbetet ram. som aven

Sålundaanknytningsfomier skapats. deltar ofta 27flera olikaorganisationen har typer av
vidländer VEUs möten.

femobservatörskap. Gruppen observatöreranknytningsforrnema utgörsEn är av avav
olikaerbjudandet in i VEUdå medlemmar EU, fickvilka, de blevländer, att men avav

Sverige, Finland,alliansfria ländernanej till detta. För devalde tackaanledningar att
Österrike militära garantier,i organisation medmedlemskap uteslutetIrlandoch är en

det.majoriteten i folketinget önskarstår utanför grundDanmarkmedan attav
vilka medlemmarländerassocierade medlemmar. De ärEn utgörs avavannan grupp

Turkiet,ingår i grad i detIsland och högvillEU/VEU, det Norge,NATO inte sägamen
anknytning tilldärför speciell VEU.och hareuropeiska förvarssamarbetet en

anslöt nio länder deRedan 1992 VEUingår associeradeSlutligen partner.gruppen av -
Rumänien och BulgarienTjeckien, Slovakien, Ungern,Polen,baltiska samtstaternatre -

komi maj 1994samarbete förstärkteskonsultationsforum. Detta närtill attett samma grupp
inga militäraanknytningsformer dennaövrigai VEU. Liksombli associerade partner ger

fåposition övriga,ivilka känner sigdessa länder, ängarantier. Därmot kan utsatten mer
Även sådana viss betydelse förkonsultationer harkrissituation.ikonsultera VEU enomen

ioch därmed kommabli fulla medlemmar VEUkvarstår önskanderasländerna, att av
militära garantiema.åtnjutande deav

från ochmedlemsländer EU-Reformförslag
organ

institutionellasåväl målen för dekritik riktatsDen mot arrangemangensomsom -
säkerhetspolitiken harutrikes- ochinklusive beslutsproceduren kring den gemensamma-

både medlemsländer och EU-1996 medförtinledsinför regeringskonferensden attsom
till debatt,har de lettdessa förslagförslag till reformer. Närhar utformat presenteratsorgan

precisering nuvarande ochmedförakommervilken i sin förmodligen atttur avensenare
refonnförslag.utformning av nya

förslag lagts urvalhuvuddragen i deredovisas i korthetavsnittetföljandeI det ettsom av
parlamentet. Analysen derådet, kommissionen ochmedlemsländerEUs samt avavav

kompliceras medlemsländernaregeringskonferensen 1996införförslagenframlagda attav
regeringennivåer. hand det viaförsta skerflera Iin ikommer denna somprocess

tvivlen beträffandeinträdei VEU. De tidigarerekommenderas danskt1995utredninggjord underl etten
värdefull organisation,i vilkenVEUundanröjdaochtill NATOVEUs roll i relation somses enansesnu

risk, hävdasmedlemskap.Det finnsinflytande fulltförsäkrasigDanmarkbör större t.0.m.ett engenomom
NATO. Danskförlora i inflytande iobservatöri VEU kanendastDanmark,det, att ogatt varagenom

1995,1995, Köpenhamn:SNU,NedrustningspolitiskeUdvalgSikkerheds-sikkerhed,Deteuropeisk s.og
330-334.

I6-0328T2
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rådet, ocksåmedlem i dessutom viaapolitiskapartier och organisationer i Europa-men
och i andra internationella fora.parlamentet

3frågorMedlemsländemas inställning i vitala

regeringskonferens kommer inledas 1996 kommer länder förVid den 15 mötasatt attsom
kring den framtida utvecklingen EUs säkerhetspolitik. I dentillsammans sökaatt enas av

frågormedlemsländers inställning i vissa viktiga finns interedogörelse härgörs avsom
ställnings-för behandla dem alla. Tysklands, Frankrikes Storbritanniensochattutrymme

viktbetydligt övriga länders. beror dels dentaganden kommer belysas Dettaänatt mer
också på få symboliskadiskussionen dessa kommitdessa länder har i attatt tretre men

framåtvilka driver medanFrankrike ofta de länder EUroller: Tyskland och somses
förenkladbromsen. denna bild alltförStorbritannien har kommit symbolisera Att äratt

ståndpunktstaganden kända.beskrivningen devisas i den följandekommer äratt somav nu
i denockså viktiga i analysen. Dels de delarövriga länder kommerMen utgörattatt vara

inom de säkerhets- och försvarsor-olika anslutningsforrnerkomplicerade karta av
måste bli del diskussionen. Delsexisterar i vilkasganisationer Europa, ärnatur avsom

måste slutkommuniké,vilken länder bli enigaregeringskonferensen i alla enprocess omen
försöka urskilja punkterinnehåll influera. Analysen kommeralla har möjlighet att attvars

råder.enighet respektive oenighetdär

fördjupningUtvidgning och

föregås lång förhandlingsprocess.kommer troligenutvidgningsstegEUs nästa att av en
Ändå skapasden situation kommerdiskussionen inom EU redangrundas attsomnu

såväl andrasäkerhetspolitikgällermedlemsstater tillkommer. Dettaatt somnyagenom
områden.

hurförslag lösa problemetFrån kom under hösten 1994tyska CDU/CSU ett avsett att om
fördjupning organisationen. Detkombineras medskulle kunnautvidgning EU avenaven

hadesituationen i USAhävdade grund den Europa:nödvändigt, nyaman, avvarsenare
måste organisationdärför bindas i förstarkt Tysklandgiven roll ochinte längre attett enen

få ställning.alltför dominerandeinte en

EU-respektivelandsregering,liksom debestår officiella dokumentavgivnafrämstUnderlaget tre37 avavav
det dagligaUtöver dessa källor harrådet, kommissionenoch parlamentet. även använtsorganen

lnternationaledlnforrnation Presse,"Europe",utgivet Agencesammanfattandenyhetsbrevet pourav
Commission,Luxemburg.Därutöverharof the EuropeanCommunities, använtsLuxemburg, Bulletinsamt

1821/95,Union SNUnion, Councilof the EuropeanFunctioningof theTreaty EuropeantheReport onon
ReflectionGroupMay I995 och diverse1995,CommissionReportfor thelntergovemmentalConference

införfrån generalsekretariatetsarbetsgruppprotokollsutdragochfrånEuropaparlamentetdokument rapporter
avgivna ordförandeskapeti reflexionsgruppen.regeringskonferensensamtrapporter av

Detfrågor eller officiella.ståndpunkteri alla inteDå skrivs medlemsländernasdetta ännuär tagna3
skrifter utgivna regeringar,består hållna ledandeministrareller presidenter,materialet taltillgängliga avav av

från panideklarationer.parlamentsutskottdeklarationer samt
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fem Frankrikehastigheter kring kärnai fleraskapa EuropaPlanen stater:att ett avenvar
de Benelux-länderna.innersta kärnanbildade den allraTyskland vilkaoch samt tre

så övervunnit sinaländer fort deför andraenligt dokumentetskulleKärnan öppenvara
detmån själva villei den deproblem ochnuvarande

sig kring begreppetdiskussion kommiti harfranska inläggen denna röraDe att
består Frankrike och Tyskland.cirkelni vilka den innerstakoncentriska cirklar, av

måste30 medlemmarmed 25 ellerhävdat EuropaChirac och andra harPresident ettatt
mål. Från fransk sida harfortarevillländerinkludera mot gemensammasomgrupper av medlemmar.måste fördessasamtidigt framhävt öppnadock att nyavaragrupperman

flexibeltbetoningen Europa,välkomnatStorbritanniens sida harFrån ett merman
också viktenframhävtutvidga EU,det endavilket sättet att statatt ensett avmenman som

detockså skalldelta havillig och kapabel görarätten attär attsom
mån efteråsikter, viss har varieratolika vilka iframfört radEU-medlemmar harAndra en

varititalienska kritiken harplaner. Denlandets roll i dessadethur upplevt egnaman
degrundarländema. Generellt harbaserad landetsspeciellt skarp, ettstatus som av

olikautveckling iproblemkring deframför allt koncentreratskritiska synpunktema som en
någon de inrekvalificerade sig tillintetill för de länderhastigheter:skulle leda avsom

grupperna.

maktfördelninginstitutionellUtvidgning och

skallmaktfördelningenframtidaolika hur denBland finns mycketEU-ländema utsesyn
inställningenden tyskaländernaländer. deinför utvidgningen med Av ärtre stora mernya

gradvisenligt det tyska förslaget,två borde,andras. Parlamentetfederalistiskt präglad deän
rådet.rättigheter Detförsamling medlagstiftandetill verkligförvandlas samma somen

också kunnamellanstatliga,uppgifter förblevsig deskulle, förutom ägnaatt somsenare
utvecklas tillKommissionen skullebestående medlemsstater.andra kammare,utgöra aven

regering.europeiskbli alltmeratt enav
mellanstatligt samarbete deinriktade änbrittiskaDe franska och synsätten är mer

ministerrådetrådet spela deEuropeiska ochStorbritannien börEnligt Frankrike ochtyska.
begränsad roll och omfattakommissionen bör harollerna medan ettviktigaste en mer

mindre antal änpersoner nu.
framtida utvidgning. Enfråga aktualiseratsRöstningsreglema är av ensomen annan

kvalificerad majoritetför införandereflektionsgruppenimajoritet medlemmarna är ett avav
något specifikt förslag. Vissaenighet kringemellertid ingenregel. finnsgenerell Detsom

viktningför tankenStorbritannien och Frankrike,Tyskland,dem ärländer, bland att en ny

Group the GermanCDU/CSU Parliamentaryof thePolicy. Document"Reflection European19 on
Sep.1994.No. 1895/96,7Unification.EuropeDocuments,of EuropeanBundestag theFutureParliament on

25/26Sep.l995.23 March 1995; 6570,1994; 6446,Europe, 6309.7 Sep.‘° no.no.no.
6312,10september1994.återgiveti Europe.den septemberMajorstal i Leiden 7Premiärminister är no.4

1994.återges septemberKommentarer i Europe,4
39.1895/96 fotnotEurope seDocuments,3 no.
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rådet genomförasi borde för tyngd de länderna. Andrarösterna störreatt storageav
sådant redan existerar små intehävdar och blockatt4§:tt system att stater egetagerar som

inom EU.

Säkerhetspolitik

målensäkerhetspolitiskaDe

genomgående medlemsländer önskan stärktEtt hos EUs är etttema en om
mål liggersäkerhetspolitiskt samarbete. Bakom denna enighet gäller medelänsnararesom

i f.d. liksom risken förgivetvis misslyckade försök konflikten JugoslavienEUs att stoppa
uppstå många områdeni de till EU.ytterligare konflikter skulle kunna gränsaratt somav nu

råderstabilitet iUtvidgningen beskrivs ofta i spridande denEU termer ett av somav av
område. tillräckligt. Utvidgningen kommertill vidare Men detta inteVästeuropa ett ses som

områdena intelångvariga i de angränsande kommerkräva förhandlingar och alla stateratt
därför vikten EUbli i Inför regeringskonferensen talasheller medlemmar EU. attatt om av

gäller alla de omkringliggandesig i omfattande samarbetsprojekt, somnu engagerar mer
projekt bidrar till stabiliteten iområdena. tyska CDU/CSU-förslagetI det nämns som

Östeuropa, utveckla relationerna med Ryssland, skapaCentral- viktenoch attatt en
stabiliteten där och utvecklai Medelhavet för bidra tillpolitik ettattattgemensam

Turkiet. områdenmedOckså från fransk sida betonas samarbetet demedpartnerskap som
spelarviktig säkerhetspolitiska agenda. Härmycket del EUstill EUgränsar avsom en

i Medel-också in med mycketden eografiska belägenheten ett stort engagemang
havsfrågorf EU-utvidgningen iliksom tyska och franska,Brittiska politiker talar, de om

områden Frankrikeockså Tyskland ochökad säkerhet ochtermer somnamnger sammaav
samarbetetdet säkerhetspolitiskamycket viktiga försom

måste i dettaökatmedlemsländer EUGenerellt upplever EUs att ta ett ansvar nya
måsteUnionen därfördet konfronteras med.och de utmaningarsammanhang anta som nu

koordinerat.effektivtför kunna ochsig själv de medlenrätta att agerage

ocksåJohn1995, 6507,23 June 1995;of Commons22 June Europe,1bid.; DouglasHurd i House seno.
30 1995 JacquesChirac i Europe,InternationalRelations,Bryssel, jan. ochtal vid Royal InstituteforMajors

1995, 27-28.Messina2nd June,Brussels5th Dec.1995;RefIectionGroups Report,6446,23 March s.no.
förslag".underavsnittet"EU-institutionernasbeskrivning retlektionsgruppen,För närmare seaven

1895/96 fotnot 39.seEuropeDocuments,‘5 no.
EtudesdeCharette,devantl1nstitut desHautesdesAffairesétrangéres,M. HervéIntervention du ministre

Paris, 12octobre,1995.deDéfenseNationale,
Relations,1063. March 1995;TheEU and Its External talof Commons,Hansard,col. 1JohnMajor, House4

Utrikespolitiska Stockholm,14februari1995.utrikesministerHurdvid Institutet,av
44, 39.ReflectionGroups Repon...sefotnot4 s.
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säkerhetspolitikenBeslutsfattande inom

säkerhetspolitiska samarbetetfråga gäller effektiviteten inom detviktig det ärEn när
fråga kommande utvidgningen mycket roll,denna spelar denbeslutsmekanismen. I storen

svårt känsliga frågor. Till dettamedlemskretsen har inuvarandeeftersom redan den att enas
området generellt mycket viktigt försäkerhetspolitiskamed detproblemet ärkommer att

ifråga.majoritet därförformer kan kommaEndast starkaalla länder. av
åsikternafrågor:olika dessa de tyskaländerna mycketBland de tre stora manser

CDU/CSU-förslag börfrån franska och engelska. Enligtdeskiljer sig starkt ett nytt
området vilkaså frågor utrikes- och säkerhetspolitiskatillgå de inom detbeslutsfattandet att

kvalificerad majoritet. kanmed Dennanågra militära implikationer börinte har avgöras
måste majoritetvilka samtidigt företräda EUsmajoritetutformas stater en avavsom en

befolkning.sammanlagda
områdetsäkerhetspolitiskabeslutsfattande inom detinställningen alltFrankrikeFör är att

flexibilitet för dekoppla visstill detta villmåste enhällighet. Menske attman engenom dem.50de andraså vidareönskar skall kunna utan att stopparstater som gruppsom
beslutsfattandefranska,i likhet med i debrittiska uttalandena förordas,deI genom

fråntill undantag dennamöjlighetenemellertid ingetBritternaenhälliighet. nämner om
regel

frågor inte vitalti vissafråga beslutsformernai uttalat ärSverige har denna att som av
över framhållitFrån harfinsk sidabehövasäkerhetsintresse kannationellt attmanses

mellan medlemsstaterna.sig konsensussakfrågor i regel bör baserabeslutsfattandet i
kvalificerad majoritet kanbygbeslutsprocesstillägger dockMan att ersomen

frågor verkställighet.gälleri synnerhet iutvecklas, som
fråga. Enligtfinns i dennaåsiktsskillnaderillustrerar deåtergivna synpunktemaDe som

oftare användabehovetvitt spridd enighetfinnsreflexionsgruppens slutrapport attom aven
Maastrichtfördraget Inommajoritetsomröstning redantillsig de möjligheter ger.somav

majoritet,kvalificeradmycketockså varianterutforskathardenna somavnyamangrupp
generellt beslut medmöjlighetenminus liksomexempelvis konsensus ettatt taett,
finns emellertid ingenmajoritet.med kvalificerad Detdetaljbeslutföljtenhällighet, tagnaav

gällertillämpas. Dettamajoritetsbeslut skall kunnaformeroch i vilkakringenighet närom,
intenödvändighetenuppleverformeln deofta citeradeockså den attatt av agerasomom

frånminoritet detta.skall hindras göraattav en

desDiskussionsbeitraghandlungsfähigermachen.sicherheitspolitischundEuropäischeUnionDie9 aussen-
1995.Regiemngskonferenz1996,13JuniCDU/CSU-BundesfraktionderGeschäftsführendenVorstands zur

30June19956512,i Liberation, Europe,EuropaministernMichel BamierfranskeIntervjuer medden se no.
juiIIet-aoüt, 1995,Paris:LaTextes documents,étrangêrede 1aFrance,La politiqueoch i Figaro,Le etse

1995, 95-96.française,documentation s.
March 1995.1144-45,lHansard,col. 1072-73ochofJohnMajori House Commons,5

1995,Regeringskansliet,juliStockholm:regeringskonferens1996,inför EUsintressenSvenskaprincipiella5
s.

för1996, Ledningsgruppenregeringskonferensutgångspunkter EuropeiskaunionensinförFinlands
1995, 25.regeringskonferensen,1 s.sep.
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ocksåMen har inom denna diskussion vilka vill ha ökat inslagävennoterat att staterman
majoritetsomröstningar behovet inte bli frågornedröstade i de självaattav ser av som

upplever vitalt nationellt intresse. Formeln för hur detta återstårskall lösasvara av att
skapa.

Institutionemas roller och resurser

Frågan vilka roller vilkaoch till EUs institutioner berör tvåom resurser som ges
huvudområden. Dels gäller det huruvida det säkerhetspolitiska området fortsättaskall att

helt mellanstatligt eller utvecklas i riktning fördragsbaserat samarbete. Delsmot ettvara
gäller vilkadet skall tillföras. Sättet vilket de inpassas i detresurser som nya resurserna
nuvarande utvecklingens riktning.systemet anger

I konsekvens med beslutsfattandet skiljer sig åsikterna det gälleräven närsynen
institutionemas åroller mellan sidan åTyskland och den andra Storbritannien ochena
Frankrike. det förslag föreslogsI CDU/CSU presenterade i juni 1995 parlamentetattsom

fåskulle utökade kontrollmöjligheter inom det säkerhetspolitiska området. Parlamentet
rådetborde konsulteras innan Europeiska beslutar allmänna riktlinjer inom utrikes- ochom

säkerhetspolitiken. ocksåParlamentet borde underrättas efter rådetdet fattat beslutatt ett
majoritet.inom områdedetta med kvalificerad stark motsättning till vill1 detta synsätt

fransmännen behålla den mellanstatliga karaktären ograverad i det säkerhetspolitiska
sådantsamarbetet. I samarbete bör därför, enligt rådetdem, Europeiska specielltha en

roll. Ävenviktig britterna basen för europeiskt områdeagerande inom dettaattanser
måste förbli mellanstatligt. ingårI detta kommissionen och parlamentet inte bör blandasatt
in områdensker andra inom EU. John Major har förklarat hansätt attsamma som
kommer blockera varje försök föra in fördragskompetens i de mellanstatligaatt att
områdena.

Vad gäller parlamentets roll majoritet EU-ländema det inte kan göraattmenar en av
anspråk spela lika framträdande roll inom den utrikes- ochatt en gemensamma
säkerhetspolitiken inom den första pelaren. Vissa dock för involveraär öppna attsom

nu.någotparlamentet djupare vad skerän som
Två åtgärderolika förslag har fram i avsiktlagts öka effektiviteten i detatt

säkerhetspolitiska samarbetet skapa enheter. första dessa skall sysslaDenattgenom nya av
med analys, förutsägelser, tidig förvarning och planering. Syftet detta skallär att organ vara

i tidigt stadium i krisutveckling för skall kunna denna påEU mötaengagerat ett atten
ocksålämpligt Tanken därigenom kunna bidra till och bättresätt. är att en gemensam syn

Såväl frånsamarbete mellan medlemsstaterna. fransk från tysk sida har understrukitssom

ReflectionGroupsReportse fotnot44, 42.54 s.
Die EuropâischeUnion fotnotse 49.5’

återgivetSetal nuvarandepresidentChirac, i Europe. 23 1995.6446, March5° av no.
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vikten skapa denna analysenhet, har olika dess placering. Det tyskaattav men man syn
CDU/CSU-förslaget betonar jämvikten mellan institutionerna fårinte Resurser,att störas.

rådet,vilka redan finns hos kommissionen, VEU och inte minst hos medlemsstaterna,
enhet.måste därför samlas i denna Fransmännen rådetsi stället roll specielltärattanser

sekretariatviktig och analysenheten bör placeras i dessatt
Reflektionsgruppens slutrapport pekar majoriteten länderna ställer sig positivaatt av

till skapa analysenhet. Beträffande utformningen och placeringen finns deatt en som-
franska förslagenoch tyska visar ingen enighet. De flesta vill dock, enligt reflek--
tionsgruppen, rådetsplacera enheten i sekretariat, med tillförda från såvälmen resurser
kommissionen medlemsländernas utrikesdepartement. ocksåDet allmänt attsom anses
detta bör enhet enbart bereder ärenden, förslagsrätt. Därmed skapas ingenutanvaraáen som

institution.ny
Medan den allmänna meningen analysenheten skall verka EUs institutionerär inomatt

gäller i det andra förslaget utåt ståskall för EUs säkerhetspolitik. Tanken äratt en person
sådanherr eller fru GUSP. En skulle till uppgift skapa stabilitetutnämna ochatt atten

kontinuitet i EUs representation.yttre
Idén skapa herr/fru GUSP från bådehar stöd franskt och tyskt håll medattom en men

den förväntade olikheten i de institutionella Frånkopplingama. fransk sida dennaser man
antingen president för unionen, vilken väljs på två åreller ellertreperson som en en

generalsekreterare för GUSP. stå rådetsDenna bör under Europeiska direktaperson
ledarskap. Den tyske i reflektionsgruppen sådanhar framfört idénrepresentanten att en

vilken skulle kunna politisk rådet,generalsekreterare ansvarig inför ocksåperson, vara en
skulle kunna generalsekreterare.VEUs Detta skulle bra länk mellan EU ochvara ge en

ÄvenVEU inför integration. förbundskanslem sig införuttalade det tysk-franskaen
tanke.den december för sådan7 1995toppmötet en

Vad beträffar britterna de, i förhar stället uttala sig för ökade till EUsatt resurser
institutioner, förklarat sig angelägna till institutionemas områdemakt dettaatt attse

begränsadeüförblir

Försvarspolitik och försvargemensamtett

Uttrycken försvarspolitik och försvar har, tidigare aldrignämnts,gemensamt som
definierats och tolkningen dessa uttryck har därmed kommit variera. Det visade sigattav
dessutom förhandlingarna kringunder Maastrichtfördraget länderna hade mycket skildaatt

Die EuropäischeUnion...,se fotnot49.59
EuroparninisternBarnieri intervju för Le Figaro se fotnot50.°°
ReflectionGroups Report se fotnot44, 41-42.6 s.
EuropaministerBarnieri förintervju Le Figaro...sefotnot50.‘3
"Unity Diversity- ofin The Future Europe".Speechby Dr Werner Hoyer, Memberof the Bundestag,63

Minister of State the Foreign Office, InstituteBonn, Royal of internationalAffairs, ChathamHouse;at
Europe, 6622,8 Dec.1995.no.

Se uttalande de ministrar inom Majors regeringvilka sysslarmed IGC, Europe, 6489. 26-27 maj6 av no.
1995.
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utvecklingen. Denönskvärdadenvilkenuppfattningar mest vagavarsomom
återspeglingtydlig detta.paragraf 1Maastrichtfördragets Jformuleringen är avenav

står fortfarandeOlika medlemsländermycket likartad.gällersituation ärDen som nu
blivit sedanfrågor. heterogentTill detta kan läggas EUifrån varandra i dessalångt att mer

EG-medlemmarstod tolvden januari 1995. 1991tillkom lmedlemmarnade tre avnya
medan Danmark ochorganisationenGrekland medlemutanför VEU. Av dessa ärtre avnu

Österrikeockså Sverige ochFinland,kategori i vilkenförblivit observatörer,Irland nuen
försvarsdoktrinerförändra sinaDanmark skulle de alla behövaföringår. Med undantag

finnsingå förpliktelser denbindandeför kunnaalliansfrihetinnebärande typatt somav
fördjupatmedlemsländer har tillEUsinställningNATO. Deninom VEU och ettsom

såväl på önskvärdsålunda derasförsvarsområdet produkterinomsamarbete är syn enav
gällande doktrinen.inom denmöjligheterutveckling deras att agerasom

inrefrågor ha ochkanförsvarsrelateradeinom EU sägasDiskussionen yttre enenav
utanför EUsmed omvärldenförbindelsemadimensionendimension. Den yttre avser

iNATO. inre gällertill och Denframför allt relationen USAdetterritorium. detta fallI är
ske inomkan kommai beslutsformerde förändringarrelationen till VEU ochstället attsom

ländervad villdimension gäller substansen:området. Ytterligareförsvarspolitiskadet en
försvarområdena försvarspolitik ochåstadkomma inom gemensamt

USA/NATOtillRelationen

också organisationer ochradutmaningar,hot ochomgivning finns, förutomI EUs en
stabilitet. Närsäkerhet ochför skapaEU-ländema,medvilka, tillsammansländer, attagerar

styrkakopplat till NATO,viktigaste landet,försvarsområdet detUSAgällerdet är vars
från amerikanskadehärrör sigframför allt resurserna.

EU-mycket positiv. Ingetmedlemsländerdominerar i EUspå ärUSADen avsom nusyn
iUSA bidrarförsvarsidentitet kan byggaseuropeiskhävdarländema attutanatt uppen

på lång siktfördrag förefterfrågas också transatlantisktmånga hållFrånarbete.detta attett
Europa. två CDU/CSU-de tyskai Iamerikansksig fortsattförsäkra närvarokunna om

försvarspolitik ochoch skaparEU USAframhävs viktendokumenten att gemensamenav
bör dennaTvå fyra grundsatserförsvar. deför sittEuropa styrastörretar somatt avansvar

måste tillhänsynsäkerhetspolitiska beslutoch NATO: EUsutveckling gäller USA ta
ansvarigt för detmåste också fortsättningen förbliiNATOtransatlantiska intressen och

för kriser.instrumentet lösadet centralasamtidigt det börkollektiva försvaret attsom vara

tvåUSA skrev underdå för EU ochdecember1995riktning den 3Ett i denna representanter°5 togssteg
Summitlast Transatlanticområden. signed therad Se"Documentsutökat samarbetedokument atenom
AtlanticTransatlanticAction Plan",The Newand the United StatesI:the EuropeanUnionbetween

Summit theTransatlantic betweensigned the last1996 och "Documents93, 12 Jan.Document, atno.
94, 13 Jan.Atlantic Document,Joint EU/US Action Plan,and the United Statesll:UnionEuropean no.

State,by Secretaryof21st Century,AddressTransatlanticAgendafor theocksåCharting New1996.Se a
Spain,2 1995.America,Madrid, JuneChristopher,CasadeWarren

Union... fotnot49.39 ochDie Europäische sefotnotSeEuropeDocuments,se°°
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Också från hållfranskt deklareras stärkandet Europa bör ske i samarbete med USA.att av
Uttalandena tyder förändring skett i attityden till USA och NATO. Franskaatt storen
ministrar betonar den starka samhörigheten med USA och USAs viktiga roll inumera
Europa. Premiärminister betecknadeJuppé i tal inför den franska försvarshögskolan denett
7 september den1995 amerikanska i Europa oundgänglignärvaron för den europeiskasom
säkerheten. Utrikesminister Charettede gick längre i sitt tal införännu forum densamma
12 oktober. Enligt utrikesministern har Frankrike under längre period varit fören
dogmatiskt fråganoch därmed "antagoniserat" MåletEuropas säkerhet. för franskom
politik, enligt de Charette, ingalunda USA överflödigtär befästa dengöraatt utan att
amerikanska samtidigt den europeiska identiteten och viljan bidra tillnärvaron denattsom

säkerheten stärksegna
Samma attityd finns också i Storbritannien, det ståttland traditionellt har USA.närasom
den brittiska regeringensI memorandum försvarsfrågomas behandling vidom

regeringskonferensen finns stark betoning fortsattNATOs roll för det kollektivastoraen
liksomFörsvaret, för krishantering i ocksåEuropa. hänvisarMan till det amerikanska löftet

8behålla cirka 100 soldater i000 Europa.att
Elva EUs medlemsländer medlemmar i NATO föroch dem givetvis iär NATOärav

dess olika roller mycket viktigt. Men bland övriga medlemsländer har i olikaäven man
sammanhang deklarerat USA och NATO betydelsefulla och positiva faktorer i denäratt
europeiska säkerhetsarkitekturen. Reflektionsgruppens slutrapport betonar den

uppfattningen USAs bidrag spelar fundamental roll för helaattgemensamma en
säkerhet.kontinentens

Utvecklingen inom E U/VE U

olika målDe ländernas det gäller försvarsområdetutvecklingen inomnär EU betydligtär
skiljaktiga deras USA och PåNATOs roll. det institutionella planet gällerän detmer syn

relationen mellan sådanEU och VEU. Förslag hur koppling skall har lagts framutom en se
enskilda Fråganländer. ocksåhar diskuterats bland de tio medlemmarna VEUsav av

ministerråd och resulterat i bidrag till regeringskonferensen.VEUs harDessutom den
givetvis varit föremål för diskussioner inom reflektionsgrupp.EUs

Inom framkom olika förslag:VEU-gruppen Det första förslaget innebär VEU ochtre att
åtskilda. ändåEU skall förbli innebärDetta samarbete mellan dem etablerasnärmareatt ett

formi institutionellt ökade kontakter och konkret samarbete stärkande VEUssamtav av
operationella resurser.

EtudesIntervention du PremierMinistre, Institut desHautes de DefenseNationale, 7 septembre,1995;
EtudesInterventiondu ministredesAffairesétrangeres,M. HervédeCharette,devantVlnstitutdesHautes de

DefenseNationale,Paris, l2 octobre1995.
Memorandum The United Kingdom GovemmentsApproach the Treatmentof EuropeanDefence° toon

Issues 1996 ocksåthe IntergovemmentalConference,l 1995.Se Statement the DefenceEstimatesat mars on
1995.StableForcesin StrongBritain, Presented Parliamentby the Secretaryof Statefor Defencebytoa
Commandof 1995,HerMajesty,May London:HMSO, 14-15.s.
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någotoch gradvis varandra,andra förslaget innebär EU VEU knytsDet närmareatt som
målet framtida integration. skulleflera olika och där Ettkan ske sättärsätt, atten vara

direktiv för speciellt i krissituationer. Ettmöjligheter allmänna VEU,fickEU större att ge
juridiskttill tredje innebärklarare underordnad roll EU. Ettskulle VEU sättannat enge en

Även i denna, den tredje ochutföra uppgifter för EU.bindande skyldighet för VEU att
bibehålls varje medlemsstat själv inte behövaemellertid förstarkaste optionen, rätten att

styrkor i operation.bidra med militära en
skulle förintegration kort sikt EU och VEU. Dettaförslaget fulltredjeDet är aven

försvarsgarantiemaanslöt sig till de kollektivainnebära de antingenmedlemmarEUs att
avståmvaldeeller att

finnsför reflektionsgruppen. Mellan demingick i underlagetVEU-ländemas rapport
bland VEU-medlemmamaockså förslag diskuteratslikheter. De motsvarasstora tre avsom

reflektionsgrupp.vilka diskuterats inom EUslikartade förslag,
förslagen. Liksom iautonomin för härBibehållandet den fulla VEU är även ett avav

administrativändå medstärkt samarbetedetta innebärVEU-skriften betonas ettatt
kapacitet.operationellakoordination och stärkande VEUsett av

tillgäller direktivfår befogenheter detinnebär ökadeförslag EU närEtt attattannat ge
sådana underordnatuppgifterPetersberguppgifter: VEU skulle förför utföraVEU att vara

EU.
från till VEUPetersberguppgiftema VEU EU.överföratredje förslag innebär heltEtt att

territoriella försvaretförbli ansvarigt för detorganisation ochfinnas kvarskulle som
NATO.medtillsammans

skei vilket skulleintegration in EU,gäller gradvis VEUfjärde förslagetDet aven
förslagutvecklades. dettaoperationella Inomeuropeiskaparallellt med deatt resurserna

dessasåväl Entidtabellflera möjliga optioner det gällerfinns när motsvararsteg. avsom
andradetsikt.d.v.s. integration kort Entredje VEU-förslagen,det motsvararannanenav

VEU-skriftenLiksom itill anknytning.olika möjligheternaVEU-förslagen med de treav
försvarsgarantin.sig utanförEU-medlemmar ställamöjligheten för attges

två bidragen,skillnader mellan deframgår ovanstående finns mindreSom t.ex.av
Spekulationer ireflektionsgruppens punkter.Petersberguppgiftema ibetoningen attav

står olika skrifterna dockbakom deolika ländergrupperorsaken till detta skulle ärattvara
kanefter lösningi sökandetförklaring kanvanskliga. En att en somvara manannan

regeringskonferensen.alternativ införalla kontinuerligt framtaraccepteras nyaav
i novemberi Madridförslag ägde vid VEU-mötetVid diskussion dessaden rumsomav
framför alltdet landtvå Nederländernautmärkte sig länder. Det som var somena var

29.WEU Contribution...sefotnot7°
två optionerreflektionsgruppensslutrapportandraoch tredje förslaget iDet7 presenteras sammasom av

såtvåPetersberguppgiftema.De optionernagår roll beträffande ärförslag,vilket EU störreut att enge
två förslagbehandlademmotiverat i denfortsattadiskussionenolika varandra vi det separataattatt sett som

Författarna.
fotnot44, 47-49.ReflectionGroups Report...se7 s.
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integration.stödde förslaget snabb Det andra Storbritannien, vilket, endaom en var som
land, stödde det första förslaget, innebärande relationerna mellan EU och VEU skallatt
förbli desamma Storbritannien kom därmed bli det land blockeradeattsom nu. ettsom
beslut anknytning mellan EU och VEU.närmareom

Övriga lågländer i VEU-diskussionen inom det omfattande andra förslaget, därmedsom
inbegrep många schatteringar. franskaDen i likhet med denär engelska tveksam tillsynen

integration mellan EU och VEU. Man inte strid för VEU organisation,taren som en egen
det gäller beslutsfattandet detta måstenär ske med enhällighet. Till dennaattmen anses

enhällighet vill emellertid också koppla flexibilitet för vissa skall kunnaatt staterman agera
andra Någradem. detaljer sådanakring hur regler skulleutan att stopparsom en grupp

4Ävenutformas inte. andra VEU-länder omfattar detta förslag känner starkt förges attsom
samarbetet skall förbli mellanstatligt och besluten med enhällighet. detI detas senare av
två CDU/CSU-dokumenten utvecklas däremot tanken försvarspolitik ochen gemensam

försvar integrerad beståndsdel EUs utrikes-ett ochgemensamt som en av gemensamma
säkerhetspolitik. bör enligtVEU dokumentet integreras i EU sikt och regerings-
konferensen bör fastställa tidsplan för detta. Vidare bör alla EU-medlemmar bli NATO-en

status.medlemmar för därigenom alla skall få säkerhetspolitiska Vad beträffaratt samma
CDU/CSU-förslagetbeslutsfattandet hävdas i frågor militäramed implikationer,att

speciellt det insatsengäller militära såmedel, bör beslutas minoritetnär att staterav en av
Åinte kan hindra majoriteten handla andra sidan någotskall inte heller landatt gemensamt.

sin vilja kunna tvingas delta i militär aktion. Icke deltagande måsteländermot att en
emellertid delta solidariskt i finansieringen operationen. I inlägg i dennaett annatav
debatt har försvarsministern Volker framhållit fåRühe bordeatt typman en ny av
beslutsprocess i vilken "aktioner, ansågvilka majoritet nödvändiga, inte skulle kunnaen

veto.7blockeras från sådanaminoriteten, i fall inte värda Implicitett veto ettav som var
alltså Rühe för i frågor.vitalautrymme vetoger

Under hösten har ytterligare förslag frånkommit tysk sida beträffande fördelningenett av
de olika uppgifterna. Werner Hoyer, den tyske i reflektionsgruppen,representanten
framförde de förslag diskuteras i reflektionsgruppen, nämligen VEUsett attav som nu

såfunktioner delas EU Petersberguppgiftema medan det ömsesidigaöveratt tarupp
försvarsavtalet förblir inom VEU. i överflyttande ocksåMen detta han fortskridandeser en

EU.integration mellan VEU och

Europe, 6605,15Nov. 1995.Enligt Europekommerdessauppgifterfrånbrittiskakällor.7’ no.
"Intervju med franskeden EuropaministemMichel Bamier i Liberation...se fotnot 50; l de rapportersom
såvälnationalförsamlingens vårenEU-delegationerförfattatunder 1995hävdasemellertidsenatens attsom
VEU bör förbli organisation.autonomen

Die EuropäischeUnion se fotnot49.75
Ibid.7°
Europe, 6497,9juni 1995.77 no.
Unity in Diversity TheFutureof Europe.Speechby Dr WernerHoyer...se fotnot63.7 —
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försvarspolitikeniSubstansen

isamarbetetbeskrivnadet tidigared.v.s.samarbete,försvarspolitisktkallashärDet som
VEU.uppgift förviktigmycketblikommitPetersbergdeklarationen, harmed attenlighet en
medelmilitärakonflikthantering medochfredsbevarande aktioneraktioner,Humanitära

Även i denuppgifter. störrenödvändigasådanafredsframtvingandeinbegripet somses
skapaviktiga försådana uppgifter är attenighetgradhögfinns attEU-kretsen omaven

i Europa.säkerhet
Även mindredennauppgifterutföramedproblem typ.finnseuropeiska attFör avorgan

soldater,mängderför störresatelliter,tillgång till transport avkräveruppdrag avresurser
undertecknades,januari 1994så vidare. IochAWACS-typflygplanradarbärande t.ex.av

vidTask ForcesCombined Joints.k.principöverenskommelsetidigare nämnts, omensom
vilkainsatsstyrkor,flexiblaskapaPlanen varBryssel. typeriNATO-mötet att avvar

sådanaockså förTankenin.skullede attkonflikt där sättasaktuellaefter denanpassade var
lånafåkunnaexempelvis VEUskullesigvilleNATO intedäruppdrag engagera

Någonifinns Europa.intesådanNATO-resurser typamerikanska somav
iolikhetergrundståndkommit till ännuemellertid intedetaljöverenskommelse har av

amerikanskadenomfattningenbeträffandefransmänochamerikaner avhossynen
bådaönskvärtmycketöverenskommelsesådanändå avKlankontrollen. är ses somatt en

StorbritannienochFrankrikeTysklandSåvälländer.andraochländerdessa även somav
sådan hjälp.meduppgifterdessautföraskalleuropéersig föruttalatsålundahar att

måste tillerkännaalliansenatlantiskadenidettauttrycktChirac har attPresident termer av
plats.dessEuropa rätta

försvaretDet gemensamma
olikadefinition,vedertagenavsaknadihar,försvarBeträffande begreppet gemensamt av en

sådant.definitionmjukhård och etttalatiblandharutvecklats. Man avtolkningar enom en
medlemsländemasbeståförsvarskullehårda definitionen gemensamt avEnligt den ett

sådanförsvarsstyrka. Enså de bildarvilka integreratsstyrkor,samtliga att gemensamen
diskuteradesvilkenförsvarsgemenskapEuropeiskförslagdetindefinition om enpassar

enbartförsvarskulledefinitionen gemensamtmjukaden ettEnligtl950-talet.börjani av
sålundaskulleutför. Detmedlemsländernaaktiviteterdeutgöras somgemensammaav

vilkenVEU,förinomförspolitikdenfortsättning ramenbetydaendast nusomaven frivilligtaktiviteterideltagandet ärkarakteriseras attav

des"Reunion49,fotnotUnion... seEuropäischeDiefotnot 39,l895/96,seDocuments,Europe7° no.
Textesla France,étrangeredepolitique etChirac",LaM. JacquesPresident,-Intervention duambassadeurs

TheMemorandum182 och1995,française,documentation onParis:La1995,juillet-aoüt, s.documents,
67.Approach...sefotnotGovemmentsKingdomUnited

DefenceCommoni Towardsdefence"andpolicydefence a"Defining commonJohn Roper, a° commona
Europeanof WesternStudiesSecurityforInstituteTheParis:John Roper,Martinred. LaurencePolicy.

1995.Union,
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hårda definitionenförsvar enligt denledande tillutvecklingEn gemensamtett ses nu som
sådanuttalat sigkategoriskttillhör de länderFrankrikeosannolik.mycket mot ensom

årgälla tillochi februari 1994,Frankrikevitbok, vilkendenutveckling. I ut avsessomgav
samarbete iutökat Europasådana finns. eftersträvarplaner Manframgår ingaklart2010, att

nödvändighet förFrankrike, vilketsjälvständigtockså starkt och attett ses som enmen
detta samarbete.influerakunna

försvar inomfrån EUavstånd skapatagitOckså Storbritannien har ett gemensamtatt
nationella intressenhänvisat till deStorbritannien har därvidsådan definition.baserat en

nivå, liksom till detglobalFrankrike, harliksomland,detta gemensammaensom
inom NATO.redan finnsförsvar som

förknippas med dekommitförsvardefinition harför dennaI stället attgemensamt
federalistiskt inriktade länder,del,ingår stadga. Envilka i VEUsgarantiergemensamma

också finns flerai Till dettamedlemmar VEU.alla EU-medlemmarönskar därför somse
akutingetEU-medlemmama:mellangäller solidariteten ävendessaorsaker. En omav

ställa sigalliansfria ländernaosolidariskt deexisterar detmilitärt hot attavsomansesnu
måste finnas iuppleverorsakförpliktelsema.utanför En är ett momentumattatt manannan

också detSlutligen finnsstyrfarten.inte skallförutvecklingen renttappaatt processen
NATO, vilketi VEU ochassociationsformer EU,rikedomenmedpraktiska problemet av

tungrott.arbetetgör
försvar. Oftasig iuttryckthar fransmännentill britternaI gemensamttermermotsats av

tolkningförsvarsidentitet". Dennaeuropeiskemellertid uttrycketanvänds gemensamtav
föraktiviteter,definitionens fokusmjukaligger denförsvar nära mengemensamma

kapacitetmilitäraeuropeiskatill denintresset koncentreratfransmännen är somsom ses
analyskapacitetsjälvständigskapasådana. gäller blandför Detnödvändig annat att en

Helios. kommitté tydermilitärainträde i NATOsFrankrikessatellit,europeiskgenom en
fransmännen i samarbetekapacitet endasteuropeiskskapapå möjligtdet attatt ensomser

NATO.med och genom

Kämvapenfrågan

årenUnder deförsvar.spelat roll i Europasfemtiotaletsedan senasteharKärnvapnen en
då amerikanskadeförändrats starktkärnvapenolika ländersmellanhar relationen

fråndragits bort Europa.till delarvarit dominerande,tidigarevilkakämvapnen, storanu

contribuerå"ConstruirelEuropeFrance"och"Défendreles intérêtsdeavsnitten etSebland andra"
française,1994, 43-47.documentationDefense,Paris:LaBlancinternationale"i Livrestabilité s.sur

återgiveti Atlanticdelvis5 1991,DouglasHurds talMaastrichtfördragetdiskussioneninförFör3 nov.se
Approach...Governments seUnitedKingdomocksåMemorandum The1991.Se2367,8 Nov.News, onno.

fotnot 68.
UnionsEuropeanregeringskonferensen,diskussionsunderlaginförregeringensSe den nederländskaI

återgivetidokumentetExternalAction, DelarTowards Energetic ärSecurityPolicy: MoreForeign and av
återgivetdelvis imotsvarandeockså belgiskaregeringens1995.Se den6462, 14 aprilEurope, papper,no.

6535,3 1995.Europe, Aug.no.
étrangêres...sefotnot67.desAffairesSe Interventiondu ministre4 t.ex.
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finns i ocksåvissa amerikanska kärnvapen Västeuropa de brittiska, vilkaFörutom är
står utanförtill NATOs försvarsstruktur de franska, vilka denna.anknutna samt

i kärnvapenfrågor haft vissaMellan fransmän och britter har kontakter underman en
dåperioder itid. Ofta har dessa varit livaktiga under USAs Europalängre engagemangmer

ifrågasatt. från frånintresset fransk sida varit högre brittisk.Generellt har Ivarit än
bådade länderna deklaration enligt vilken och demnovember 1995 ettantog vart aven

försvara Såväl premiärministersig villigt använda kärnvapen för det andra.förklarade att att
föreställa sigpresident Chirac förklarade detta med inget länderna kundeMajor att avsom

landet samtidigt inte hot det andra. Samarbetetallvarligt hot det ett motett mot ena som var
Nuclear Commission.fortsättningen bedrivas i den nybildade Franco-British Jointskulle i

skulle komma förbliBåda emellertid kämvapenstyrkomaledarna betonade attatt
oberoende.

europeisk säkerhetsstrukturkommit bli del debattenharKärnvapnen att om enen av
Frånområde. fransk sida kärnvapen-politiken dettaden franska ser mangenom

och tidnödvändig för den europeiska säkerhetenavskräckning komponent nu ensom en
fråganmed tidigare president Mitterrand, väcktPresident Chirac har, i likhetframöver. att

årliga konferensen föri europeiska försvaret. Vid denfranska kärnvapnen roll detde enge
förespådde i sin försvarsutvecklingi augusti han EUFrankrikes ambassadörer 1995 att

avskräckningen. Frankrike skullevilja till den franskakomma anknytaskulle kunna taatt
Chirac.fråga sina viktigaste sadedenna med partner,upp

från sida inteuttalanden kommit franskunderstryka det i deviktigtDet är attatt som
insats dessabeslutsfattande beträffandenågra utfästelserfinns gemensamt vapen.en avom

har derasChirac. tillsåväl Mitterrand president DettapresidentgällerDet trotssom
presidentsådant tal i maj 1994många kommit uppfattas Iuttalanden sätt. ett togattav

ifrågakunde kommafrågan kontroll endastoch underströkMitterrand att gemensamenupp
100 till 200något han trodde kundedå utgjorde folk,tidpunkt européemavid taett somen

år. endastbetonade i september 1995utrikesministema de CharettefranskeDen attsenast
presidentens absolutahänvisade därvid till den amerikanskemöjlig.fransk kontroll Hanvar

kärnvapnenkontroll deöver egna
icke-spridningsfördraget.90detta har deIStorbritannien har undertecknatFrankrike och

avtalettill andra Ide kärnvapnensig inte sprida kontrollenförbundit över stater.att egna
sådansig inte söka skaffaförbinderingår också vilka inte kämvapenstaterde är attatt stater

från iInterests 1987.Platform EuropeanSecuritydetta VEUs s.k. HaagplattforrnEtt exempel är5 on
understryks.Västeuropabrittiska roll för försvaretdefranskaoch kämvapnensvilken vikten avav

1995.FinancialTimes,15Nov.5
fotnot79."Réuniondesambassadeurs...se7

Paris,5themede dissuasion",FrançoisMitterrand,Presidentde1aRépublique,M.Intervention du" sur
documentation1994,Paris:Ladocuments.mai-juinpolitiqueétrangêrede la France.Textesmai 1994,La et

1994, 25, 32.française, s.
1995.Atlantic 2752,27 Sep.News9 no.

undertecknat1968,i kraft 1970.spridning kärnvapenförhindrandeFördraget9° avom av
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Tyskland förutom denna bindning, förhindrat skaffakontroll. kärnvapen detär, att genom
enandet.föregicks.k. -avtalet, vilket det tyska2 4+

det franska förslaget har blivit blandad. TysklandReaktionen har den varierat mellan
frågaförsiktigt positiv, hos förbundskanslem, vilken dock inte vill denna tilltasom upp nu,

vilken någotnegativ, hos utrikesministern, inte förslaget tillför för tyskatt nyttansersom
Från hållsäkerhet, vilken redan garanterad NATO. andra har detär settgenom man som en

frågaintressant värd diskutera.att

betydelseAndra faktorer av

beskrivning givits inställningen hos medlemsländemas regeringar kanDen intesom av
förutsäga utfallet regeringskonferensen. rad faktorermycket Enän grovtannat av

tillkommer, vilka inte kan beröras översiktligt här.änmer
sådan småfaktor det informella samarbete mellan länder iEn är ägersom rum grupper.

områdenSådant inom rad baserat rad motiv. Blandsamarbete sker och EU-ären en
samarbetet mellan Tyskland och Frankrike det uppmärksammade.ländema Förär mest

båda i ideologi,dessa länder det, grundläggande skillnad oerhörtär stortrots aven
två hållsinom överhuvudtaget levande.betydelse samarbetet mellan de och EUatt

i säkras. Inför regerings-Därigenom upplever de den nödvändiga stabiliteten Europaatt
haft samarbete med avsikt komma framkonferensen har Frankrike och Tyskland tättett att

frånpublicerats detta samarbete har betonat detill plattform. Det hittillsgemensam somen
områden Tyskland eniga och vikten öka samarbetet inom detdär Frankrike och är attav

regeringskonferensen.säkerhetspolitiska området genom
såvälockså samarbete med Tyskland Frankrike.Men Storbritannien har näraett som

någotåret varit mycket goda,Speciellt de fransk-brittiska relationerna har under det senaste
åtminstone i Bosnien möjligsäkerligen delvis följd samarbetet och överärsom en av en oro

framtida instabilitet beroende amerikanskt ointresse för Europa.
mångfaldigasfrån givetvis med exempelDessa exempel hämtade de kantre stora

från regeringenhämtade övriga EU-länder. den skrift den svenska underI utgavsom
frågor.olika länder inom i olika1995 beskrivs hur Sverige samarbetar med EUsommaren

länder beskrivits mycket summariskt.begränsning i denna studie harEn är attannan
fångasmångfacetterad i dennaEU-politik betydligt vad kunnatDeras änär sommer

vissa länder beskrivitsbeskrivning. Också de politiska partierna utelämnade. I deär av som
jämförelsevis eniga i sin utrikespolitiskaFrankrike, de politiska partiernahär, exempelvis är

mångaStorbritannien andra länder,bedömning. Tyskland finns, liksom i ochI störreett

Germanyundertecknades12september1990i Moskva.DeTreaty the Final Settlementwith Respect9 toon
återföreningen suveränitetenåtergick tilltyska och bekräftadefyra segrarmaktemasanktioneradeden att

från 1990.ockupationsrättigheterskulleupphöra ochmed3 oktoberTyskland derassamtatt
I995.Se Sep.1995; 6563,15Sep.1995; 6568,22 Sep.bl.a.Europe, 6562,1491 no. no. no.

ZeitungochLe Monde7 dec. deSe 6623,9 1995ochartiklar i FrankfunerAllgemeineEurope, Dec.9’ avno
reflexionsgmppen,Michel BamierrespektiveWernerHoyer.tyskaochfranska irepresentantema

Regeringskansliet,juliSveriges inför regeringskonferens1996, Stockholm:principiella intressen EU:s9
1995.
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frågor iåsikter. till dessa inte belysts dennaOrsakenspektrum äruppsats attatt merav
frågor sikt skullesäkerhetspolitiska längrerelativt kort. I analystidsperspektivet är aven

få plats.givetvisde störreen
Frågorunder själva konferensen. kommerfaktor den dynamik skerytterligareEn är som

och kompromisser kommerfrågor och förslag, lösningarihop med andrakopplas attatt nya
åstadkomma i vissaenighetkommerfram. Ansträngningarnaläggas attatt storavara

frågor.centrala

förslagEU-institutionernas

synpunktermedlemsländemasavsnitt framkommerinledningen till dettaiSom nämns
sammanhang. Flerai flera olikabehovet reformerverksamhet ochhittillsvarande av

inriktningsärskildaktionsprogram med"vitböcker" ellerhar publiceratregeringar
medsin mening känd i sambandkunnat1996. har deregeringskonferensen Därutöver göra

rådetrådet, i det allmännaregeringschefema Europeiskaochsammanträden mellan stats-
tillsattes i syftereflexionsgruppen, sominom förutrikesministrama attsamt ramen

synpunkter.medlemsländernassamordna

Rådet

från detdess sekretariat. Närredovisats isynpunkter harRådets grundläggande rapporten
rådet inledingsvis fördragetområdet konstaterarsäkerhetspolitiskautrikes- ochgäller det att

lång utformamålet siktEuropeiska unionen, är attatt gemensamengenomom
försvar,till vägenskulle kunna leda öppnarmed tidenförsvarspolitik, gemensamtettsom

Under denmöjligheterunionens framtidakvalitativ utökningbetydandeför att agera.aven
drag följt deinriktning iverksamhetensperioden har dockhittillsvarande stora ramar som

utökning EUsunionsfördragets signalerRådet konstaterartidigare gällt. att avom en
förhoppningarområdet väckte mycketsäkerhetspolitiskadet utrikes- ochkapacitet stora

kraftfullinfriades,dessa intemedlemsländerna. Närmedborgarna ihos t.ex. genom en
hård. Rådetkritikenbesvikelsen ochJugoslavien, blevfornasamordnad insats i det stor

överdrifter erkännerstarkapräglatssåväl kritikenförhoppningama menatt avsommenar
imponerande.särskiltårens inteverksamhetde ärresultatetindirekt senasteatt av

funnitsintedetinkömingsproblem"varitdetHuvudskälet till detta samt attär att
rådet meningarnaharmedlemsländerna. Inomvilja blandpolitisktillräcklig enighet och

normalthävdarVissadet resultatet.orsakerna tillvarit delade attstater manmagraom
form.område skall finna sin Dettagemenskapspolitisktmåste problemräkna med när ett

förtill deområde traditionellt räknasfrågagrad detgäller i särskilt hög när är ett somom
måste förtydligasfördragetAndra medlemsstatercentrala.nationalstaten attmest menar

skärpas.medlemsländernaoch kraven
tillgång tillsekretariat harrådet desssjälvt ellerRådet varkenkonstaterar att

till dem.medlemsländerna överlämnarmåste förlita sig vadförstahandsinformation. De
ståndpunkter,inför beslutförsvåras planeringsarbetetPå försenas ochgrund detta omav
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rådets framgåråtgärder uttalanden. uttalanden de centrala analys- ocheller Av att
måsteinom sekretariatet ökas effektiviteten skall kunna förbättras.planeringsresursema om

effektivare för politiska kommittén,Arbetet utveckla samarbetsvägar denmed att
måstegeneralsekretariatet intensifreras.arbetsgruppema och

frågan rådetcentrala formerna för beslutsfattande konstaterarNär det gäller den om
Rådet alltsåenhällighet. har inte sigsamtliga beslut hittills har fattats medendast använtatt

intemajoritetsbeslut i artikel J.32. Man har hellerde möjligheter till använtsom gesav
deltaga i besluteti artikel stiga sidan", dvs. ochmöjligheten, 1.3 7, attsom ges

ståndpunkt åtgärd.ellermöjliggöra för övriga fatta beslutdärigenom stater att om en
omvärldenkontinuitet i företrädandet EUs intressenBrist gentemot ettanges somav

åtgärdas. trojka-systemet inte tillräckligt för denbör Det s.k.problem är attsnarast gesom
säkerhetspolitiska profil.kan förstärka utrikes- ocherforderliga kontinuiteten EUssom

uppstår relationer tillRådet också ibland problem i vissadetuppmärksammar typeratt av
måstenågon legalpå unionen inte haricke-medlemsstater grund status utanatt egenav

eller via de enskilda medlemsstaterna.via EGs regelverkagera
rådet präglats det kravRelationema och parlamentet harmellan organetsav senare

Rådetområdet. tillbakavisar dessasäkerhetspolitiskaökat inflytande inom det utrikes- och
rådande tillfredsställande i det den parlamentetordningenoch denkrav är attatt geranser

flertaloch sig harinformation, möjlighet debatteraregelbunden öppnat ettyttra samtatt nya
finns inbyggd källabåda Rådet konstaterar dock detdekontaktvägar mellan enorganen.

inflytandeför öka sittanvända sin budgetmakttill konflikt parlamentet kan attattgenom
skulle kunna leda till EUssäkerhetspolitiken. Dettautrikes- ochden attöver gemensamma

dennainom organisationen. Avförsenas maktkampagerande förhindras eller genom en
inom detñnansieringsavverksamhetanledning särskilt angeläget villkoren fördetär att

området möjligt.utrikes- klarläggssäkerhetspolitiskaoch snarast

Kommissionen

svårt på grundvalkommissionen reflexionsgruppen konstateras dettill ärI att attrapport av
säkerhetspolitikutrikes- ochså verksamhet utvärdera denkort tids somgemensammanya
beslutatmedlemsstaternakonstateraslinjeras i unionsfördraget. Det att gemen-omupp

förfogande förtillräckliga medel tillhar ställtmål, det oklart deär attatt ommensamma
uppmärksamhet vid de problemfäster särskilduppnås. Kommissionendessa skall kunna

enligtenhällighetsprincipen vid beslut. Den,uppstår tillämpningenoch medi avsom
utsträckningrådet i tillräckligintelåga effektiviteten beror bl.a.kommissionen, att

fogadeden till fördragetbeslutmöjlighet framutnyttjar den att genompressa som ges
föreliggerbeslut detskall undvika förhindramedlemsstaternaförklaringen ettattatt omom

också desådant. råder oklarhet hurkvalificerad majoritet för Det överett nyaen
förmåga bedrivaocksåutnyttjas, vilket försämrar EUsskallpolicyinstrumenten att en

säkerhetspolitik.effektiv utrikes- och

EuropeanFunctioningof the Treaty1995.Report theCouncil Union. Gen.Secr.of the European9’ onon
Union, 1821/95,Brussels.SN
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betraktaordförandeländema har tenderatkommissionenkonstaterardetta attUtöver att
något denkan kompletterasäkerhetspolitikenutrikes- ochden somsomgemensamma

utvecklaförbättra möjligheternaborde Förpolitiken.nationella Det tvärtom. attatt envara
centralaområde bör dels debeslutsfattande inom dettaförbasverklig resursernagemensam

trojkannuvarande ledningssystemetdels detkraftigt förstärkas,planeringanalys ochför
profil,alltför otydlighaomvärldensminst idenna, inte ögon,eftersomlämnas, enanses

sig vidharordförandeskapet. Omvärldenständiga växlingamagrund debl.a. vantavav
tydligd.v.s. harfrågor med röst",andra "talarradekonomiska ochiEU enenatt en

området skaparsäkerhetspolitiska störredet utrikes- ochSamarbetet inomgemenskapslinje.
ledningsfunktionframgår önskvärdinte direkt hurkommissionensosäkerhet. Av rapport en

skulle kunna fullgörakommissionenantyderorganiserad,skulle attresonemangetmenvara
roll.sådan ledandeen

blandningmedunionenordningen inomden nuvarandeKommissionen att avenanser
enhälliga beslutrespektivemajoritetsbeslutbeslutsfattandemellanstatligtochöver-

positiva effektfå möjligaför EUmöjligheternaminskakommer mestaatt ut uratt
nödvändigt medmånga fall blir näraidetgemenskapspolitiken. Därtill kommer att en

första.delvis inom denandra pelaren,delvis inom denfrågor liggerkoppling somav
grundtill ökadockså anledningfunnitåren kommissionenhardeUnder avorosenaste

avsnittmedlemsstaterna. Rapportensblandsjälvständigt agerandeökattendenser till om
föroroandefenomendessaföljande "Alla ärutrikesrelationer avslutas sätt:EUs

för Gemenskapensrespektökande avsaknadendenkommissionen externaatt avgenom
marknaden.den inreunderminerasikthotar attansvar

Europaparlamentet

verksamheten ochhittillsvarandesynpunkter denfrån kommissionensTill skillnad
måste parlamentetsrådets,i likhet medönskvärda, motvilka reformer är sesmen,som

åsikternafrågor därmajoritetslinjer isammanfattningdebakgrund utgöratt aven grovav
grupperingar.och nationellaolika politiskabåde och mellangå vitt isär inomkan

ochutrikes-densynpunkterEuropaparlamentetsbeträffarVad gemensamma
både särskilda arbetspapperföreliggerdetinledningsvissäkerhetspolitiken bör attnoteras

finnsdessadet bakomindikerar vad ettvilkaresolutioner texteroch attenats menman om,
tvingaspraktiska skälolika partigruppema. Avföreträdda inom deåsikterspektrumbrett av

ståndpunk-deframställningen tillkoncentreradock i dennavi uppsats att gemensamma
tema.

fördjupatbehovföreliggerdetyttrandengrunddrag i parlamentets ärEtt ett stortatt av
såvälkonstaterartillfredsställande. Maninte fungerathittillsvarandeeftersom detsamarbete

avhjälpaskan, enligt parlamentet,ineffektivitet.enhetlighet Dettabristande genomsom
utrikes-integreringmajoritetsbeslutanvändningövergång till ökad samt avengenomav

detgemenskapspolitiken berörandra delarmedsäkerhetspolitikenoch somav

Brussels/Luxemburg.Group,I995,for theReflectionCommission.ReportEuropean"6
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säkerhetspolitiska området, handelsutveckling och den humanitära biståndspolitiken.t.ex.
På ocksåsikt bör försvarspolitik och försvar ingå. Detta skulle, enligtgemensamt
parlamentet, underlättas EU genomförde sammanslagning unionens pelare.treom en av

ocksåAmbitionen integrerabör iVEU EU. Först därigenom skapasattvara
tillfredsställande förutsättningar för säkrande unionens gränser.yttreav

Parlamentet önskar bättre utnyttjande möjligheterna till åtgärderettse av gemensamma
enligt artiklarna J 3 respektive J i Maastricht-fördraget i syfte stärka säkerheten ochatt
stabiliteten i Beslut åtgärder,Europa. denna parlamentet, skall kunnatypom av menar
fattas såmed kvalificerad majoritet det skall möjligt för mindre antalävenatt ettvara av
medlemsstaterna vidare hand. medlemsstatIngen skall dock tvingadatt attegen vara

åtgärder. fåtalmedverka i dessa eller åEn medlemsstater skall sidanandra inte kunnaett
hindra frånde övriga med kvalificerad majoritet besluta genomföraatt attom en

åtgärd."gemensam"
uppnåFör ökad effektivitet det gäller förberedelse genomförandenäratt samt av

gemenskapspolitik inom det utrikes- säkerhetspolitiska områdetoch bör en gemensam
analys- och planeringsenhet inrättas. bör rådetDenna för och kom-vara gemensam
missionen. Kommissionens ställning bör stärkas bl.a. den initiativrätt fårochattgenom ges

framträdande roll vid utarbetandet grunderna för den utrikes- ochen mer av gemensamma
Ävensäkerhetspolitiken. parlamentets roll behöva stärkas. Detta bör ske attanses genom

det inflytelserik vidroll utformning beslutoch de gemenskapspolitiskages en mer av om
målen och det Pågäller den demokratiska kontrollen. den sistnämndanär punkten menar
parlamentet samråddenna naturligt i såmed de nationella parlamentenutövas längeatt
samarbete inom den iandra pelaren första hand bygger mellanstatlighet.

Upprättandet fredskårcivil skulle, enligt parlamentet, kunna väsentligtettav en ses som
bidrag det gäller förbättra för snabba insatser i konfliktförebyggandenär ochatt resurserna
fredsbevarande sådan fredskår ocksåsyfte. I skulle möjlighet förberedas vapenvägrareen

värnplikt.tjänstgöra alternativ till traditionellatt ettsom

Institutionemas ambitioner

mångainstitutionerEUs kommer inflytande behandligen desätt utöva överatt av
frågornautrikes- och säkerhetspolitiska under regeringskonferensen. De har alla ett

Rådetegenintresse i vilken riktning samarbetet utvecklas. och kommissionenav
konkurrerar bli bas för herr/fru GUSP och den analys- planeringsenheten.ochattom nya

ocksåKommissionen starkt i såvälöka sitt inflytandeär policy-överengagerat att
formulerings- Påimplementeringsuppgiftema. sistnämndaden punkten harsom

frånkommissionen parlamentet istöd förstärkt roll för kommissionensom en ser en
utveckling ökad federalism, vilket i sin skulle kunna betyda förbättring demot tur en av

EuropeanParliament.Dir. Gen. for Research1994.Prospectsfor CommonForeignandSecurityPolicy,9" a
Working Paper Luxemburg;Jean-LouisBourlanges/DavidMartin, 1996Resolution hur Fördragetno. om

Europeiskaunionenfungerarinför regeringskonferensen1996,genomförandeoch utveckling unionenom av
A4 0102/95. l995 1996,Europaparlamentet 17maj 1995.- -
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regeringskonferensen kommerSåväl inför undertill inflytande.möjligheterna somegna
påverka både nationellaoch söka demycket aktivainstitutionerdärför EUs att vara

förmodligen ocksånationella parlamenten. De kommerregeringarna och de att se rege-
medborgaresig bättre kända bland EUsypperligt tillfälleringskonferensen göraattettsom

ställning.så också försöka stärka sinoch sätt

Reflexionsgruppens rapporter
98från september 1995 och november 1995Westendorp-rapportemade s.k.I presenteras

säkerhets- försvars-bl.a. utrikes-, ochhanteringensynpunkterreflexionsgruppens av
reflexionsgruppensordförandens tolkningtvåfrågorna inom EU. Dessa utgörrapporter av

9 alladäremotdecember 1995slutrapport 5inställning. Reflexionsgruppens är ett avav
innehåll delvishar tidigareSlutrapportensgodkänt dokument.medverkande länder

förslag.olika medlemsländemasbeskrivningen dei anslutning tillrefererats av
reflexionsgruppens uppdragförsta konstateras ärinledningen till den attI attrapporten

mål förförverkliga deskall kunnai framtiden bästförslag till hur EUmedkomma
rådetsfrån Europeiskadels i uttalandeni unionsfördragetdelsverksamheten som anges

dominerandeefterkrigstidensinstabilitet efter detkvardröjande politiskEn attmöten.
såväl ekologiskahotbild med inslagmed vidgadtillsammansblockkonflikt upphört, aven
reformer EUsställer kravetniska faktorer,sociala, religiösa ochekonomiska, avsom

arbetsinstrument.struktur och
byggda behovetmålen praktiska anvisningarangivna ideskallGruppen omsätta av en

iföreslå unionenmedelfunktioner därutöver görunionenseffektivisering samt somav
utmaningar kommer mötasig de inre ochstånd effektivt attsätt yttretaatt ett soman

utvidgning innebär.den utmaningexempelden. Som nämns som en ny
frågan unionenhurområdet inriktas intressetsäkerhetspolitiskautrikes-ochdetInom mot

enligtHuvuduppgiften blirnivå stabilitet och säkerhet.uppnå möjligaskall högsta yttreav
tydlig utrikes-åtgärder unionennödvändiga förvidta allareflexionsgruppen attatt enge

fråganockså tillställningbörsammanhangsäkerhetspolitisk identitet. I dettaoch taman
försvarskapacitet.förse sig medunionen skulle en gemensamom

två frågor.kring dessautförligtför iReflexionsgruppen rapporterna ett resonemangmer
grundproblemmedlemsländerna ärmajoritetSom att ettnämnts enmenar en avovan

Problemet medbristandelångtgående målsättningar ochmellan alltförobalans resurser.
utvidgningen medden aviseradei samband medobalans kommerdenna accentuerasatt

Östeuropa, grundproblemBaltikum. andrai Ett ärCentral- ochi Medelhavet, samtstater
respektiveutrikesekonomiskainom detgemenskapspolitikensamordning mellanbristande

iförsta och andra pelarenområdet, mellan dend.v.s.säkerhetspolitiskautrikes- och
diskuterat delsredovisas ifalletMaastricht-fördraget. I det rapporten att enmansenare

samord-tydligaredels utvidgade och"pelarsystemet",nuvarandeupplösning detav

SNhar beteckningenförstaCarlosWestendorp.DenspanskeordförandenBenämndaefter den rapporten9
SN 517/95.509/1/95ochdenandra

44.se fotnotReflectionGroups Report...,9°
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Även relationerna mellan COREPER och denningsmöjligheter mellan de pelama.tre
förtydligas.kommittén behövapolitiska anses

svårare fastställa vilken instansdet klartReflexionsgruppen konstaterar äratt att som
nivåer utrikes- och säkerhetspolitikeninom denskall makt olikaha gemensamma

områden. finns därför anledning särskiltmed den första pelarens Detjämfört att noga
för fördelning de centrala funktionernaolika modellerkonsekvensernaanalysera treavav -

rådetmellan och kommissionen.och genomförandeproblemformulering, beslutsfattande -
säkerhetspolitikenutrikes- ochfinansieringen denråderEnighet att gemensammaavom

insatser. tycksför möjliggöra snabba Däremotmåste principer, bl.a.enligt delvisske attnya
dåi fall medlemsstater skullesolidaritet förutsättsråda finansiellenighet ävenattom

majoritetavstå från alternativt delta. Entillutnyttja möjlighetenvälja röstaatt attatt menar
gemenskapsbudgeten.finansierasskallall verksamhetatt ur

Inledningsvissärskilt avsnitt iförsvarFrågor rörande säkerhet och ägnas rapporterna.ett
uppstå integriteten inte kanden territoriellakande utmaningarkonstateras motatt som

europeiska Kollektivarustademilitärt starkastde staterna.mötas settensamt ens av
traditionellainte baraskall inriktasnödvändiga förbereda. Dessareaktioner därförär motatt

vidgatinomockså till vadhänsynmilitära säkerhetsproblem ettutan ta som ryms
ekonomisk säkerhet,miljösäkerhet,för minoriteter,skyddsäkerhetsbegrepp, d.v.s. etc.

beaktande denområde betydelsefullt isärskiltGenomförande reformer detta är avav
utsikt.ställs ikommande sjätte utvidgningsprocess som

säkerhetspolitikför EUsvidareDen ramen

samarbeteStabilitetsskapande
fall. deinnan Avfå fannslikheter med detidag harexisterarDet Europa murenssomsom

påtvingat medlemskap,frivilligt och den andratvå byggdmilitära allianser, den ena
tidigare existerade,hotbildförsvunnit. Dendenvilka stod varandra, harmot somsenarenu

likaså Därmedmilitärt hot, borta.specifiktinriktad ärutvecklad i detalj och enbart ett
rollmilitära styrkornasSamtidigt har deminskat dramatiskt.också avskräckningens rollhar
siktsamarbetsprojekt föruppgifter och inomkonfliktlösandegällerökat starkt det attnär

undanröja konfliktorsaker.
viktiglång siktstabilitetsskapande arbeteKarakteristiskt för det som ensom nu ses

antalet aktörer.det gällerämnesmässigt ochgeografiskt,vida karaktär: näruppgift dessär
område täcksstabilitet detför ökadsig intresse utöverGeografiskt sträcker EUs som av

säkerhetvisar EUsavsnitt och ärexemplen i III IVansökarländema. Som attanses
Nordafrika kanområde Ryssland ochdärförhållandena inompåverkad ett stort sesmenav

speciellt viktiga.som
etniskasociala problem,ekonomiska ochomfattar bland andraaktuellaDe hot ärsom nu

våldshandlingar, vilkatillSådana ledahot kan kommamiljöproblem.motsättningar och att
tidigt skede kan hotifrån internationella samhället. Mendetmilitära insatserkan kräva ett

problemKarakteristiskt för dessacivila medel. ärbetydligt lättare meddenna mötastypav
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också inga skarpa finnsgränser mellan dem och deatt tenderar samverka medatt att
varandra i olika krissituationer.typer av

finns ocksåHär rad organisationer inkopplade. Delvis beror detta det vidaen
sakområdet. En orsak överlappningenär uppgifter mellan organisationer: dels harannan av
tidigare existerande organisationer varit angelägna sig frågordessaägna och dels haratt

bildats för detta ändamål.nya organ
OSSE den organisation redan föreär fall arbetat för skapa stabilitet ochattsom murens

verksamhet omfattande såväl till sakinnehålletär till den geografiskavars som om-
fattningen, det grund den omfattar 54 medlemmar. Verksamhetenattsenare av nu

vitt fält: "förtroendeskapandeomspänner åtgärder och nedrustning,ett konfliktföre-
byggande ansträngningar och krishantering, mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor,
demokratiska institutioner och ekonomiskt samarbete, övergång från planhushållning till
marknadsekonomi och omställning från militär till civil ggoduktion,småföretagande och
turism, vetenskap miljövårdoch teknologi, och kulturarv."

Nordatlantiska samarbetsrådet North Atlantic Cooperation Council, NACC bildades
1991 i avsikt skapa dialog och samarbete fornamed de Warszawapaktsländema,att men
också för USA denna organisation skulle kunna bli nivåpolitiskatt engageratgenom en
och inte bara inom det militära försvaret Europa. Partnerskap för fred, vilket skapadesav
1994 ersättning för det medlemskap vidNATO detta tillfälle inte berettsom en attsom var

till forna Warszawapaktsländer, har verksamhet till delar kan betraktasstorage en som som
stabilitetsskapande etablerande rad former för kontakt mellan länder. EU har,genom av en
förutom de tidigare områdena,nämnda bland biståndsprojekten Tacis och Phare.annat

Stabilitetsskapande arbete ocksåbedrivs inom rad andra konstellationer. finnsHären
såväl vilka tillsammans med eller flera andra organisationerstater, stater,agerar en som av

såolika slag, företag och vidare.
Inom vissa de sakområden berörs denna verksamhet svårthar det varit attav som av

uppnå resultat. Delvis beror detta problemen varit Det gäller tillstörre än väntat.att
exempel omstruktureringen industrin från militär civiltill kapacitet.av

delvis beror också på dåligMen det frånorganisation sida överlappningvästs genom av
uppgifter. viss månI har organisationer kommit bli rivaler dessa uppgifter. Men häratt om
finns också byråkratiskt tröghet det gäller ändra strukturer.när atten

Problemet förvärras det viktigt snabbt kunna visaär resultat samarbete medatt attav av
Många de länderväst. berörs demokratiskt instabila.är De har i vissa fall settav som mer

marknadsekonomins och demokratins nackdelar dess fördelar och kan därmedänav
komma lyssna populistiska ledare med enkla för framgång denna utebliratt recept om
för länge.

Wängborg, M., Organisationenför säkerhet°° och samarbetei Europa OSSE år.20 Utrikespolitiska
Institutet,VärldspolitikensDagsfrågor, 1995.no.
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Ansökarländema i öst

områdei Europa. Detländer skapa sina rollerbörjade radiMed frigörelsen öst somnyaen
åren denagerandet under devästeuropeiska ärstå för detikommit senastecentrumatt

eller utgjorde delarWarszawapaktentillhördevilka tidigareländernio avgrupp av
Litauen,Estland, Lettland,EU:associationsavtal medalla harochSovjetunionen som nu

allaländer önskarBulgarien. DessaRumänien ochSlovakien, Ungern,Polen, Tjeckien,
Såväl NATOorganisationerna. EUvästligaanslutning till demöjligasnabbast som

område, ingainom dettagälla länderkommer ävenutvidgningförbereder att omsomen
går ekonomiska ochdedettagivits. Ienskilda ländertillspecifika löften ännu

integration med VästeuropaEkonomisksäkerhetspolitiska faktorerna anses avsamman.
föri sin krävsekonomi, vilketstabilnödvändighet för turdessa stater envara en

starkai NATO harockså medlemskapgällerstabilitet. Omväntsäkerhetspolitisk att
konsekvenser.ekonomiska

anledningytterligareNATOmellan VEU ochkopplingen EU, ärformella attDen seen
möjligheten sökafinnsanslutning till EUfaktorer. Medmellan dessasambanden att

ingenfinns dockgarantier. Detfå dess militäradärmed deli ochmedlemskap VEU av
står förNATOsjälvtdet inte VEUtidigareautomatik i detta. Som nämnts är utan som

tillmedlemskap i VEU kanosannoliktdetDärmedutförandet garantiema. ettär att gesav
ochmellan EUutvidgningsprocessenParallelliteten iNATO.inte medlem iland ärsom

utvidgningenrörandei dokumentskriver sittviktig. NATOblir därmedNATO av
detdynamik, vilketenligt sin görmåste utvidgaorganisationvarjeseptember 1995 att egen

den ochNATONATO och EU.takt föri exaktosannolikt detta sker egnaseratt samma
ökaroch tillsammansbefrämjar varandravilkatvå parallellautvidgningEUs processersom

ochockså, NATO,åliggerdetsäkerhet. Men sägereuropeisk stabilitet och en avvar
uppfylla dessatillverkligen bidrarutvidgningsprocessorganisationerna till dess attattatt se

rigid parallellitet,tillhemfallamåste därför,Bådamål. organisationerna tautan att en
organisationemmutvecklingen i den andratillhänsyn

för vilka redankompliceradeemellertidSåväl utvidgningNATOs EUs är processer,som
negativaframför allt dengäller detutvidgningBeträffande NATOssvåra problem kan ses.

dejordbrukssektorn i vissautvidgning denfallet EUsattityden. I ärryska stora nyaav
jordbruksstöd. EUsförnuvarande reglergrund EUsproblemländerna stortett av

emellertidbåda fallenlångvarig.därmed bli I ärförväntasförhandlingsprocess
svåra effekterocksåinser deutvidga ochsitt löftebundna tillorganisationerna attom

ekonomi ochfrån västligländeruteslutande dessasiktden säkerheten ett avsomegna
skulle medföra.säkerhet

relationer blandför stabilaförsökttidigare avsnitt har EUbeskrivits iSom agera
hjälpa dessaförsökervilkenstabilitetspakten,den s.k.ansökarländema via mangenom

problem.territoriellaetniska ochför lösaavtal med varandraingå bilateralaländer attatt
få inträde i EU.möjligheternaeftersom detansökarländemavikt för avgör attDetta är av

September1995.NATO,NATO Enlargement,Study° s.on
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Processen mszkapasådana avtal förstärksatt NATOs motsvarande krav sinaav
ansökarländer.

Konflikthantering
Den andra viktiga uppgiften för EU gäller åtgärderde blir aktuella konfliktnärsom en
redan kan urskiljas. EUs möjligheter åtgärderoch deatt vidtagits i olikaagera som

Ävenkonflikter har beskrivits i avsnitt III. här finns rad organisationer inkopplade, ofta ien
samarbete inomtätt de aktuella konflikterna, exempelvis samarbetet mellan EU ochsom
iFN försöken skapa lösning för kriget i Bosnien.att Inför regeringskonferensen har denen

fråganviktiga gällt hur skapar effektivt samarbete samtidigtett ländersman som
möjligheter skydda sina vitala intressenatt bevaras.egna

Försöken lösa de akuta konflikterna skeratt emellertid inte enbart med de medel som
faller under EUs definition säkerhetspolitik. Kopplingen mellan de säkerhetspolitiskaav
och de försvarspolitiska aktiviteterna sålundaär viktigt område för de diskussionerett annat

De förslagägt till förändringar vilka skulle VEU starkaresom institutionellrum. ge en
koppling till EU har därmed blivit fråga tillsammans med vidhängande frågorstoren om
beslutsregler och institutionella roller. Till detta kommer VEUs arbete för skapaatt
kapacitet försvarsområdet och dess självständighet i förhållande till NATO, vilket
behandlas i förhandlingarna kring de s.k. Combined Joint Task Forces.

Sammanfattningsvis kan EUssägas geografiska och institutionellaatt omgivning spelar
roll inför regeringskonferensen. Denstor geografiska omgivningenen definierar de

uppgifter måste lösas, den institutionella omgivningen frågorgör arbetsfördelning,som om
och mandat aktuella. Men i vilken skall behandla frågor,resurser dessaprocessen, man

bestäms självtEU och blir avgörande för organisationen; det vilketav sätt väljer attman
sina mål, fastställasätta beslutsregler bestämma institutionemas roller ochsamt resurser

och inte minst vad vill lägga iin samarbetet i substansfrågorna kommerman att stor
betydelse. Det kommer avgörande för framgången i det konkretaatt arbetet, för ländersvara
relationer till EU och därmed för EUs framtid.egen

Centrala frågor avslutande analysen-

Europas och europeiska organisationer harstater under 1990-talet mycket tidägnat samt
personella och ekonomiska tillstora söka efter tillfredsställande och för allaattresurser en

acceptabel lösning dagens och förhoppningsvis morgondagensäven säkerhetspolitiska
problem. Som framgår redovisningen i tidigare avsnitt tycks enighet råda måletav ärattom

möjligt uppnå stabila och fredliga förhållandenatt snarast i hela Europa. Fortfarande
återstår dock mycket innan måldetta uppnås. En orsakerna till detta olikheter mellanärav

främst det gäller historiskanär erfarenheter,staterna, geopolitiskt läge och Deresurser.
försök hittills gjorts under stark tidspress finna bas för det fortsattasom att en gemensam

SesektionIII ochStudy° NATO Enlargement,September1995.on
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förståelse påframgångsrika. för betydelsen ochvarit Bristandedelvisarbetet har endast av
utgångspunkterdet föreligger skildabristande viljavissa håll uppenbart att acceptera atten

säkerhetspolitiska samarbetetfördjupning det utrikes- ochliksomför breddning aven
regeringskonferensen 1996.komplikationer vid förberedelsernasärskildamedför av

tillfället1990-talet det viktigaste fördock under resterande deldennaOtvivelaktigt utgör av
enigheten skallvillkoren för ökadet gäller klarläggaalla berörda när attattstater

åstadkommas, liksomstabilt fredligt skall kunnatrovärdigt ochbeträffande hur systemett
mål medel de använda beslutsprocesserna ochsäkerhetspolitikens ochbeträffande samt

finansiering.formerna verksamhetensför
både medborgarna ochkrig sitter djupt hoslånga perioden kalltspåren efter denAtt av

politiska debatten iregeringar märks i denparlament ochideras runtrepresentanter om
såväl långvarigablandfortfarande viktig roll,spelartankemönsterEuropa. Gamla en

stått politiska, militära och ekonomiskavilka utanför deblandalliansmedlemmar statersom
måsteantalet faktorerkännetecknassäkerhetspolitiska lägetblocken. Det tasatt somavnya

i relationerna tillBilden hot och möjligheteromvärldsanalys har ökat.till ihänsyn aven
frånkomplex och otydlig. Bortsettblivitorganisationer i Europa harländer ochandra mer

stått under krigen ii fokus,konsekvenserexempel krigets konkretade t.ex.som
frånmånga de hoten ochKarabach,Tjetjenien eller Nagomo ärBosnien, av nya

svåra konkretisera. ökarvår Dettaomvärldtill samarbete medmöjligheterna att
ocksåDärmed försämrasförsvårar bred debatt.osäkerhet ochmedborgarnas en

målsäkerhetspolitiska ochhittillsvarandeomprövningförutsättningarna för reell aven
nåför dessa.medel att

starka intressen detland medefterkrigstiden blivit känt närhelaSverige har under ettsom
ändamål harsuveräniteten. dettaFörterritoriet och dengäller skydda detatt egnaegna

fönroendeskapandegoda förstarkt försvar ochregeringriksdag och satsat ett resurser
insatser harvärlden. I dessadelarbåde och i avlägsnaåtgärder i Sveriges närhet avmer

betydande internationelltochfredsbevarande verksamhetockså ingått stöd till FNs ett
biståndsåtagande.

utanför Europastabilitet i ochför fred ochnämnda insatsernaUnder 1990-talet har de
så kalladeverksamhet detinslag i dennaBetydelsefulla ärutvecklats.kompletterats och
demokrati,bistånd utvecklingtillBaltikum,suveränitetsbiståndet itill staterna av

Östersjöregionen, kvalitativt fördjupadvissa länder imarknadsekonomi iochrättssystem
aktivt deltagande imedlemskap ochfredsbevarande operationerinsats inom FNs samt
liksom detockså medlemskapet i EU,förasdetta kanför fred. TillPartnerskap senaste

fann SverigeInför detta besluti Bosnien.fredsbevarande insatsenbeträffande denbeslutet
ställa militära styrkorrådande säkerhetspolitiska grundsynenförenligt med dendet att

riksdag och regeringfattatsunder 1990-taletNATO-befäl. beslutdirekt Deunder avsom
bådefunnitsdetsäkerhetspolitiken illustrerarochutrikes-, försvars-rörande den svenska att

dennanytänkande. Behovetomprövning ochför ärberedskap och stort attutrymme av
föregåmåste varjei den debattväljarnablir kontinuerlig och att somengagerasprocess

svenska politiken.nyinriktning denomprövning och av
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för införavslutande kommentarer underlag debattAmbitionen med dessa är att ett enge
Studiens avgränsningeventuella beslut förändrad inriktning.sådan omprövning och om

frågor vid EUstill de kommerintresset koncentrerasinnebär att tasatt uppsom
Även heltäckande bild de faktorerdärmed interegeringskonferens 1996. somen avom ges

frågorna haförutsätts de aktuellaingå säkerhetspolitisk analysi fullständigbör enen
lång Avsikten belysabåde och sikt.Sverige kortbetydelse för ärcentral att

utgångspunkt i den gradställningstagandenför Sverigesförutsättningarna att ta avgenom
utrikes- ochdet gäller deråda mellan medlemsländernauppfattasenighet närsom

frågor främst denavdelning behandlas defrågorna. andra rörsäkerhetspolitiska I somen
riktningsäkerhetspolitiken inuvarande utrikes- ochutvidgningen denmöjliga mot enav

försvar.tilllång sikt skulle kunna ledaförsvarspolitik ett gemensamtsomgemensam
vissasåväl federalistiska ambitioner hosåterfinns tydligabåda områdenaInom

ambitionenövergång majoritetsbeslut,tillsig i kravvilka bl.a.medlemsstater, yttrar som
understryka dennationella ochden vetorättenandrahos värna attstater att om

utlösesden debattsamarbetet inom EU. Idenna sektormellanstatliga karaktären somav
naturligt inlegitimitetsaspektereffektivitets- ochintressemotsättningar kommerdessaav

flera sätt.

säkerhetspolitikocheffektivare utrikes-En

och stabilaresäkraredeklarerad vilja skapaofficielltför EUsGemensamt är ettattstater en
förmåste därvid, bl.a.beslutverkställandebeslutsfattande ochUnionens attEuropa. av

ytterligare kraveffektivitet. Ett ärhöglegitimitet, kännetecknasbredvinna av
eller underlättakan hotavad detbedömningdet gäller äröverensstämmelse när somav

gällerdettrovärdighet inte barahög närmål. Vidare ställs kravuppnåendet dessaav
åtgärder. Fördragetgenomföra konkretaförmåganockså hos EUviljan att omutan

medlemsländerna.kvalitativ skärpning kravendärvidinnebarEuropeiska unionen aven
EU-institutionerfrån länder ochkritik fleraredovisats denavsnitt hartidigareI som

harsäkerhetspolitiken. Kritikenochutrikes-hittillsvarandedenriktats mot gemensamma
genomförandeeffektivitet vidbristandeinför beslut ochsamordningbristandefrämst gällt

självamedlemsstaternakritiken tillbakaframfördadel faller denbeslut. Till enav
grundläggandeEUsskillnader imeddel sammanhängerden tilleftersom stor synen

JugoslavieniutvecklingenHanteringenförhållande nationella intressen.i tilluppgifter av
förhållande.tydligt dettafrån illustrerar1991

beslutförgrundensamarbetet innebärkaraktärenmellanstatligaDen att gemensamma
forskningsinstitut.ministerier ochnationellautförs iananlysdenfrämst utgörs somav
vilket kantillgång till flertal analyserbeslutsfattarna oftast harinnebärDetta ett ses somatt

bevakningsområdenstarkatraditionelltmedlemsländernasde olikafördel eftersomstoren
finns faradetemellertid dettaSamtidigt innebärvarandra. attkompletterakan system att en

beslutsunderlaget. Trots deniotillfredsställandenationella särintressen utrymmestortges
inomspeciellakommittén och andrapolitiskaverksamheten inomkvalificerade grupper

planeringsenhetochcentral analys-behovethar därförandra pelarenfor den enavramen
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tidigareAv redovisat material framgåraccentucerats. medlemsländerna, liksom EUsatt
institutioner i inrätta sådantär överens Var i organisationenstort, att det skallettom organ.
förläggas råder det dock ingen enighet om.

Bevarad enhällighet eller

sistnämndaDet problemet knyter till de grundläggande frågoran en av som rege-
ringskonferensen har diskutera, nämligen reducering detatt antalet besluts-storaen av
procedurer förekommer inom EU. Vidare har det krav enhällighet gäller försom som nu
beslut i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor frågai många Från deras sidasatts stater.av
framställs det nödvändighet kravet enhällighet till förmån föratt övergessom en
majoritetsbeslut effektivt och hanterligt skall kunna utvecklas iett Europa.systemom

Om standardkriterier effektivitet tillämpas endast den egentliga beslutsprocessen
finns mångadet faktorer talar för övergång till majoritetsbeslut. För tillfället finnssom en
möjlighet använda denna metod i samband med verkställande beslut fattadeatt medav
enhällighet. Mot övergång till renodlat majoritetssystem talar dock detta, i denetten att typ

"nationella ödesfrågor", till vilka de säkerhetspolitiska frågorna hör, kan leda till minskatav
förtroende för Unionen och dess institutioner både från medborgare inom Unionens
medlemsländer frånoch omvärlden.

Som tidigare redovisats också i särskild förklaring till Maastrichtfördraget dåanges en att
det föreligger kvalificerad ståndpunktmajoritet för åtgärdeller skall deen stateren en som
tillhör minoriteten avstå från blockera beslut, d.v.s. frivilligt träda tillbaka step-att ett
aside. De blir dock detta i samtliga fall solidariskt ansvariga för finansieringentrots av en

åtgärd"."gemensam Detta flera skäl otillfredsställandeär metod, eftersom den bl.a.av en
tvingar medlemssstater till "utanförskap" ändå inte innebär fullständigett som en
frikoppling från beslutet och dess konsekvenser.

Sökandet efter minsta för samtliga femtonnämnare medlemsländer kan ien gemensam
många fall betyda efter otillfredsställande lång förhandlingsprocedur ändåatt man en
hamnar i läge där det beslutet blir tvivelaktigt såvälvärde förett EUgemensamma av som
för de enskilda medlemsländerna och för den eller de berörda Detta har hittillsparterna.

under hänvisning till vikten bibehålla grundläggande skydd föraccepterats att ettav
medlemsstaterna frågordet gällernär särskilt betydelse. Av hittillsvarande debattstorav
och officiellarad uttalanden framgår begreppet vitalt nationellt intresse" för mångaatten
länder spelar avgörande roll för utformningen den framtida beslutsordningen. Dessen av
innebörd därför central betydelse få klarlagd.är attav

Av vitalt nationellt intresse

Begeppet vitalt nationellt intresse" långhar sedan tid funnits med i EG/EU-sammanhang
och spelade framträdande roll redan i samband med diskussionen övergå tillen attom
majoritetsbeslut inom NågonEG 1965-66. entydig definition vad med vitaltsom menas
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nationellt intresse" framkommit,har dock vilket föranleder osäkerhet dess reellastor om
politiska i samband med beslut inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området.status

bibehållandedebatten har hävdats främst småI intresse för devetorätten äratt ett av av
medlemsländerna. Debatten i länder Frankrike och Tyskland visar dockstora attsom man

i de medlemsländerna fäster vikt vid det skall möjligt förhindraäven stora att att ettvara
går intresse frågabeslut landets i vital nationell betydelse. Näremot t.ex.som aven man

från fransk sida talar enhällighet såkopplad till flexibilitet tycks det enbartom senare
Ävendetaljfrågorgälla i eller i samband med verkställande enhälliga beslut.av

diskussionen i Tyskland rörande förslagen kvalificerad, super-kvalificerad respektiveom
majoritetdubbel andas varje form uppluckring kravet enhällighetöver atten oro av av

innebäraskulle kunna stormakt Tyskland löper risk i minoritet.hamna Iävenatt atten som
många framstårfall de EU-ländema angelägna bevara rättent.o.m. stora mest att attsom

"vitalt nationelltanmäla intresse".ett
såledesföreligger önskemål bibehållaDet allmänt uttalat möjlighetenett att attom

hänvisa till "vitalt nationellt intresse. Idag saknas dock allmänt accepterad definitionen av
begreppet. flesta inte sådanDe tycks heller särskilt angelägnastater attvara om en
utvecklas önskar möjlighet välja definitionha den för detärutan att mestsom gynnsam

landet vid varje enskilt tillfälle. Oavsett uppluckring det nuvarande systemetegna om en av
enbart enhällighetsbeslut genomförsmed eller ej, krävs, för effektivitet ochatt systemets

upprätthållas,trovärdighet skall kunna medlemsländerna preciserar vadatt man ger
begreppet för innebörd det denna genomförsgrund samlad analys och debatt.samt att en

sådan till stånd såväl småAtt kommer bör intresse försnarast storaen avvara som
medlemsländer och bidra till klarlägga vilka villkoren/kostnadema siktföräratt att
fördjupa samarbetet i den riktning indikeras i Maastrichtfördraget.som

dåvarje tillfälle frånVid eller flera medlemsländer anför majoriteten avvikandeett en
uppstår frågan någonmening detta kan förenat med "kostnad" för dessa länder.om vara

i förhållande tillFrämst gäller detta de övriga medlemsländerna. brukar dockDet
framhållas ingen skall straffas för åsikthävda majoriteten. Formelltänatt att en annan
kan detta tyckas självklarhet, det intekan uteslutas det kan uppkommaattvara en men
realpolitiska "solidaritetsproblem" minoritetspositionen för land blir mycketettom
frekvent. Detta gäller minoritetsmarkeringen inte skulle formellleda tilläven om en

frågan.blockering beslut iettav
Från hållvissa har i detta sammanhang uttalats för regeln vitalt nationelltatten oro om

intresse" skulle missbrukas.kunna för missbruk hittills främstDenna har inriktats motoro
småde länderna. uppgifterAv redovisats i denna ioch andra sammanhangrapportsom

framgår dock risken inte sådantför beteende för deär större änatt ett stora
medlemsländerna. såväl småAvgörande för frågansländer betydelse för denärstorasom

nationen. Graden frihet från medlemsländernas sida hävda egenintresse utgörattegna av
springande"den punkten" i då uppstårI de fall oenighet det berättigade isystemet. attom

hänvisa till existensen vitalt nationellt intresse sammanhållningenkan inom unionenettav
svåra Eftersom medlemsländerna knappast kan förväntassättas villiga attprov. vara

överlämna avgörandet i denna ärenden till EG-domstolen återståendasttyp attav anses
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överutnyttjande regeln prestigemässigt kostsamt. dettaVad skulle kunnagöra ett av
återstårinnebära konkret dock klarlägga. Av betydelse för den fortsatta debattenattmer

övergång fråninför regeringskonferensen 1996 konstatera enhällighet tillär att att en
få såvälmajoritetsbeslut, d.v.s. avskaffande kan positiva negativavetorätten,av som

alltsåskall inte uppfattas någotkonsekvenser för alla medlemsländer. Vetorätten som som
enbart eller har speciell funktion för de mindre länderna inomgodo EU. Förär som enav

församtliga länder gäller det finns behov grundligt granska och nackdelar medattatt ett av
bådade systemen.

området alternativensäkerhetspolitiska till omröstning med olikaInom det är veto typer
majoritet. Utformningen dessa procedurer vikt för samtligakvalificerad är störstaav avav

år från medlemsländerna framförtsinblandade. Under har de önskanstora attsenare en
åstadkomma bl.a. faktorer befolkningsstorlek för demgenomslagstörre att ettett av som ge

Fråganinflytande deras storlek. kommer med sannolikhetbättre störstamotsvarasom anses
föremålregeringskonferensen bli for fortsatt diskussion.underävenatt

kring beslutsprocessen inom den utrikes- ochDen problematik gemensamma
utvidgas ytterligaresäkerhetspolitiken redovisats föreligger EU elleroavsett omsom ovan

utvidgningsprocess medför dock akut behovej. Förberedelsearbetet för sjätte ett attaven
fråga utvidgning inleds.till denna skall hanteras innananalysera olika alternativ hur en

Även till efter ökadandra förslag inför regeringskonferensen relateradeär strävanen
effektivitet sålunda utvidgning. gäller de tidigare nämndaoch blir viktiga inför Deten

Bådaskapandet herr/fru GUSP.förslagen och planeringsenhet ochanalys- av enom en
sådanasamordningbeslutsfattandet, eftersom den ökadedessa förslag har relevans för som

påverka länder har till aktuellasikt kan den inställningenheter innebärnya
beslutsförslag.

och planeringEn för analysenhetny gemensam

måstetidig förvarning och planeringFörslaget skapa enhet för analys,att sesprognoser,en
ljuset 1990-talet situationen i dethantering sedan börjani EUs tveksamma av avav

finns för ytterligare konflikterden uppenbara risksönderfallande Jugoslavien samt som av
Även detta slagskälet för inrätta enhetliknande det grundläggande är attatttyp. avenom

så också stådet klartåstadkomma i utnyttjandet befintliga börökad effektivitet resurserav
så förväntas den bidra till fördjupningorganisationen den placerasi attatt oavsett en avvar

ökad federalism. intrycki riktning DettaVissa kan dettasamarbetet. ett steg motsomse
kommissionen. Andra finner ökadverksamheten knöts tillskulle förstärkas samsynenom

placering imellanstatlig grundkaraktär samarbetet. Enväl med fortsattförenligt
rådet till detta.till skulle medverkaanslutning

talar för den modellen. Eneffektivitetsperspektiv finns det mycketUr ett som senare
överblickbar tidslag kommer underinstitution skisserat att varagemensam av

intensiva relationer med de nationellagoda ochutomordentligt starkt beroende av
rådet förmodligen fortsatt snabb och godministeriema. placering kopplad till skulleEn ge

kommissionen skulleplacerad inomtillgång nationella En enhettill de resurserna.
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visserligen få markerad självständighet i förhållande till medlemsländemas regeringaren
och regeringskanslier, åtminstone så länge den mellanstatliga karaktären behållsmen
samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitiken tycks denna lösning mindre rationell. En
uppbyggnad tillfredsställande självständig informationsinsamlings-, analys- ochav
planeringskapacitet inom kommissionen skulle också kräva mycket investeringar.stora

småstatsperspektivUr förefaller det rimligt förverka etablerandetett särskildatt av en
analys- och planeringsenhet i anslutning till rådet stödja utvecklingsamt att etten av
effektivt kontaktsystem med kommissionen. Det dock samtidigt betydelsefulltär bevakaatt
de små intressen det gällernär representation i den enheten. bådestaternas Detta gällernya

lednings- och handläggarnivå
Hanteringen frågor rörande möjligheten i skede till denna enhet knytaatt ettav senare

frånviss kapacitet VEU blir beroende vilka kompletterande verksamhetsområdenav -
försvarspolitik, försvar kan komma beslutas vidgemensamtgemensam attsom-

regeringskonferensen.

Ett tydligare ansikte omvärldenmot

Den beskrivna analysgruppen skall enligt planerna för samordning det inreovan svara av
samarbetet. Bland medlemsländerna och EUs institutioner finns betydande stöd förett att
också stärka utåtEUs profil det gäller samordningennär den utrikes- ochsav gemensamma
säkerhetspolitiken. Ett detta skullesätt knytagöra dessa politikområden tillatt attvara en
speciell herr eller fru sådantGUSP. Ett skulle kunnarepresentant, bidra tillen arrangemang

eliminera den instabilitet upplevts både inom och utanföratt EU det ständigtsom genom
roterande ordförandeskapet. Liksom det gäller dennär analys- ochgemensamma
planeringsenheten det delikat frågaär herr eller fru GUSP skall ha sinen var
organisatoriska bas inom kommissionen, i anslutning rådettill eller friståendeettsom-

Bland medlemsländerna förekommer antal förslag.ett stortorgan.
Mycket talar för den organisatoriska placeringen den nyskapade funktionenatt knytsav

rådet.till Detta för bygga på närheten till den likaledes nyskapade analys- ochatt
planeringsenheten, för markera den mellanstatliga karaktären samarbetet inomsamt att av
det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Särskild bör dock frågan hurägnasomsorg om

skall undvika den representationen utvecklas till alltföratt starkman nya gemensamma en
och självständig småenhet. För de medlemsländerna ocksådet särskild viktär tillseattav

den institutionen inte blir alltför knuten tillstarkt deatt medlemsländerna. Ettnya stora
tydligt arbetsmandat och entydigt formulerad relation till ordförandeskapet ären en
förutsättning för undvika förvirring kompetensen hos olika EU-institutioneratt blandom
medlemsländer såväl icke-EU-länder. På bör relationen till kommissionensättsom samma

till föremål förgöras analys. Det förefaller därvid naturligt så näranoggrann att ett
samarbete möjligt bör etableras.som
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pelarnamellanGränsproblem
åtskilligarådet och kommissionenkontakt mellanför ärväsentligt skälEtt nära atten

säkerhetspolitiskamellanstatliga utrikes- ochtraditionellasåväl detärenden berör
frågor berörsgemenskapspolitiken inom pelare I vissapelareinomsamarbetet som

sakområdensåväl inom enskildagällerSamordningsbehovenområden pelare III.inomäven
relationer till andragenerellt det gäller EUssanktionerekonomiska närt.ex. som mer—-

skillnaden iMånga medlemsländer justorganisationer.internationellaländer och ser
till problemet medbåda områden huvudorsakdessabeslutsordning mellan ensom en

tanke deminst medomvärlden. InteEU-profilsamordnadbristfälligt gentemot
utvecklingen EUsi"signalinstrument",betydelserelationemasekonomiska t.ex. avsom

Östeuropa, måsteBaltikum, Central- ochimed ländernakontakter gemensamma
båda verksamhetssektorema samordnasinom deståndpunkter aktioneroch ett

områdedettaförstärkt kapacitetbehovetdetUppenbarteffektivare störstaärsätt. att av
kompletteringen medorganisatoriskaredovisaderådet.anslutning till Denfinns i enovan

uppfyller sannoliktGUSP-funktionenherr/fmdenoch planeringsenhetanalys- samt nyany
område.inom dettagrundläggande behovendevissa av

också itilloch H kommermellan pelare Igränsproblem attVad sagts synesomovan
utrikes- ochför denåtgärder fattas inomskallbeslutvissa gemensammaramenom

falla inomeller delvis kangenomförandet heltmedansäkerhetspolitiken i pelare II, ramen
såomvärldenrelationerna tillutformaBehovetpelaregemenskapsarbetet inomför attav

medframstår angeläget och kommerhelhetide uppfattas delar storstörreatt somsom en
regeringskonferensen.diskussioner underföremål omfattandebli försannolikhet att

Finansieringsprinciper
åtgärderna skallallra flesta deråder deenighetEftersom det att gemensammaavom

minoritetdåuppstår problem utgörbudgeten,bekostas den stater som engemensammaur
fastställdaifråga utnyttjar sinendast rättåtgärd. Trotssig beslutmotsätter att statenett om

åtgärdentvingas stödjabli delaktigemellertidavstå från kan dendeltagande attgenomatt
intresse,medlemsstatersfråga i alla ägnasborde,finansiering". Denna"solidariskgenom

nå fram tillsyfteiregeringskonferensenunderuppmärksamhet ettattytterligare
"solidaritet" ianvända begreppetAttdeltagandede ickeförtydligande staternas ansvar.av

framstår olyckligt.beskrivningovannämndafall täcksde somavsom
inomakuta insatserbekostandemedel förmöjlighetsaknas avsättanärvarandeFör att av

råder enighetdetområdet. medlemsländernaBlandsäkerhetspolitiskaochdet utrikes- om
aktiv roll. Enspelaframtiden önskariförhållande rimligt EUintedetta är merenatt om

docksamband därmed harIdennaföreslås för beslutprocedursärskild typ resurser.avom
roll i dennabeträffar Europaparlamentetsvadoenighetframkommit viss process.en

-institutionerfrån EUfrån såväl medlemsländeruttalandenofficiellaEftersom det i som
framstårmåste förstärkas detagerandelegitimiteten i EUsdemokratiskaframhålls denatt

sambanduppmärksamhet isärskildrollfrågan parlamentets ägnasangeläget att omsom
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för deninomsärskild budgetprocesseventuellutvecklandetmed gemensammaramenav en
säkerhetspolitiken.utrikes- och

försvarförsvarspolitik ochFrågan gemensamtgemensamom

successivtförsvarsområdet 1990-talethar underinomeuropeiska samarbetetframtidaDet
såväl igällerpolitiska debatten. Dettai denframträdandealltmerkommit bli ämneatt ett

stå utanför ellervalti demilitäralliansivilka medlemmar attstaterär somstater somen
innehållet i Maastricht-redovisadetidigarefå bli medlemmar. Detaspirerar attsom

innehållet i denna debatt.förbetydande rollspelatdärvidavdelning V harfördragets en
säkerhetspolitiken kanutrikes- ochbelystatidigarebeträffande denPå sätt somsamma

ochåstadkomma fredligareförvilja till samarbetegällerspåras enighet det ettdet när atten
till fokuseringområdet bl.a. letthar dettaförsvarspolitiskadetInomstabilare Europa. en

EU och VEU.mellanrelationernautveckling av
sammanfattasantal förslag. Deföreliggerdiskussionenaktuelladenunderlag för ettSom

avsnitt.i tidigareredovisatshuvudaltemativ, vilkafyrai ettreflexionsgruppenav
regeringskonferensenmedi sambandställning till dessaMedlemsländema förväntas ta

minstainnebäralternativdetvisaralternativen ävengranskning1996. En att somav
ochmellan EUförstärkt samarbeteinnebärlägenuvarandeförhållande tillförändring i ett

utvecklasÄven organisationsjälvständig närmarefortsätterVEUVEU. att vara enom
koordinerings-ske blandkanemellan. Dettademkontakter annatpolitiska genom
arbetet inomsamordningadministrativa kontakterkonferenser, närmare avgenom

förkapacitetoperationellökadutvecklingordförandeskapsekretariat och samt avgenom
akuta kriser.samband meditill exempelinsats

konflikter i vidastlösaellerförhindra, begränsatillsyftaruppgifterutföraAtt attsom
dettaImålen för medlemsstaterna.högprioriteradedetillhörmöjliga krets staterav

territoriella försvaretdetförinte bararoll,NATOssammanhang kan garantattnoteras som
Petersberguppgifter, betonasså kalladegenomförande ettockså samband medi avavutan

Tyskland.Storbritannien ochFrankrike,framträdande finnsBland deländer.antalstort mer
berördainom de EU-organen,ochi medlemsländernadiskussionenhittillsvarandedenAv

överskådlig tidförsvaret underterritoriellaframgår detoch VEU,NATOliksom inom att
emellertidområde finnsdettaorganisationerna. Inomförviktig uppgiftkommer att vara en
lett tillvilka harproblem,blandi stället attfinnsakuta hotenakut hot. Deinget typernya av

regionala ellerlösahanterasöka förebygga,försina insatserökat samtorganisationerna att
hanteraeffektivt kunnaförsamordningbehovetkonflikter. attlokala Det är resurseravav

EU-militärt alliansanknutnaickedeuppgifter harsistnämndaden engagerattypen somav
länderna.

alliansanslutnade militärtför vissaliksomländer,sistnämndadenFör avgruppen av
och tidsaspekterbeslutsreglerliksomorganisatoriska formen,dock denspelarländerna,

uppgifterflestabeslutsregler pekar degällerdet mot attviktig roll. Närsamordning, enen
denbereddasikt, intefall kort övergei varje ärmedlemsländerna, attmajoritet aven

ienhällighetsprincipenstödjaLikaså flestatycks desamarbete.förmellanstatliga formen
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regeringskonferensen skulle beslutaosannoliktdettyderbeslutsfattandet. Detta är attatt
frågor därforsvarsuppgifter till deöverföringgenerellformel för typer avavom en

fattas.majoritetsbeslut kan
så kalladhandlingsfriheten förfrågan kommerförväntasdetDäremot kan att enomupp

åtgärdergenomföra vilkaochvidaregäller självadetvilligakoalition när attstaterav
negativamildra demedlemsländer. Förenskilt eller attinte stöds ett aven gruppav

sin vilja skalllandhänvisas till ingetinomsådan oenighet EU motkonsekvenserna attav en
åtgärd.sådanvid genomförandetmedverkakunna tvingas att av en

förhållandenunder vilkagäller detavseenden. Delsi fleraproblematiskfrågaDenna är
frågor detsådana har kanviktvilkenMed tankekunna skapas.sådan skullekoalitionen

mycketsådan regelnås tillämpa änenighet kunde annatosannolikt attatt enomanses
frånskulle skeövervakningfråga gradvilkenuppgifter. En ärbegränsade somavannan

finansieringen. Problemetgäller är,åtgärder. tredjeEngenomförandet dessasidaEUs avav
densituationerdennauppstår problem förspecielladettidigare typnämnts, omatt avsom

"solidariskt"generelltEttbudgeten.denfinansierasåtgärdenaktuella över gemensamma
tydligåtgärden. Förtillovilligadeskulle binda attfinansieringsansvar även staterna

ordning därinföratvingasskullemedlemsstaterovilliga"villiga" och att enmanseparera
sådant förslagkostnaden. Ettockså står för helagenomförandetförutomvilligade staterna

deinom EU. Förockså långvarig debattförmodligenintensiv ochförskulle öppna en
finansieringsansvaret"solidariska"frågan detalliansfria kanmilitärt enstaterna om

sidanorganisatoriskabåde denockså tillknyterbetydelseprincipiellmycket avstor ansom
integration i ochEUformellafrågan eventuellaVEUsinkluderarvilkenproblemet- om -

Inkluderas enbarthandlarkonkretsakområden detfrågan vilkatill om.mersomom
BosnienNATO iförgenomförs inominsatser denfredsbevarande typ ramensom nuav

VEU-kostnaderocksåingår andraeller typer av
mellan EU ochrelationenreflextionsgruppens behandlasalternativtredjeandra ochI

alternativetandraPetersberguppgiftema. Detde s.k.koppling tillmed speciellVEU
frågadennadirektiv till VEU. Justmedskall rättkaraktäriseras EU attutrustasatt geenav

PetersberguppgiftemainnebärAlternativregeringskonferensen.underbli central attkan tre
militäraartikel dvs. detill V,knutnabehåller uppgifterdeVEU äri medanlyfts in EU, som

framståralternativförsvarsåtagandet. Dettakollektivadettillknutnagarantiema ärsom
nämndakvar deenbart harmedlemsländer. Ett VEUmångaförproblematiskt somsom

tillsin rollhelt förlorasuccessivtförväntaskraftigt och kanförsvarsgarantiema försvagas
också sigfederalism lärFörespråkare ökad motsättakanske EU.förmån för NATO eller av

övergångstid,obestämd särarfall underden, i allaeftersomsådan lösning enen
skulle detalliansfriade militärtförsvar. Förförsvarspolitik och staternagemensamtett

fall kortsiktigt,i allaförsvar,utvecklandetfråganinnebärakunna gemensamtettatt avom
alternativ kandettafrån sidatyskUttalanden bl.a.från dagordningen.avfördes att sesom

inom VEUförsvarsåtagandet artikel Vkollektivadeti överförandetförstaett steg avsom
detmindre benägnaalliansfriamilitärtde accepteratorde dock atttill EU göra staterna

tredje alternativet.
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återståendedetI fjärde alternativet, mål gradvis integration inte förenligaär medvars om
alliansfri politik, finns ingen automatik sådan utveckling,stats grund denmoten en av

beslutsprocess måste föregå varje utvecklingssteg. Men för de alliansfria statersom som
åstadkommavill ökad total säkerhetspolitisk effektivitet stå sådannärautan att en process

tycks de första och andra alternativen ligga till. Vad beträffar det tredjenärmast alternativet
den utformningen avgörande betydelse.är närmare av

Sverige och Petersberguppgifterna
det redovisadeUr materialet framgår tvådet uppgifter allmäntär viktigaatt som anses som

for åstadkomma isäkerhet Europa. Den medverka till lång siktatt är skapaatt attena
stabilitet i relationerna mellan och inom Sverige liksom flertaletär, Europasstater. av

djupt i detta arbete bl.a. inomsker för den EU lanseradestater, engagerat som ramen av
stabilitetspakten.

Iden andra uppgiften tidsperspektivet kortare. Här gäller det i förstaär hand ingripa iatt
konflikter på utlösa våldshandlingar.är väg I till vad gäller för denatt motsatssom som
förstnämnda uppgiften kommer här in militär komponent i form fredsbevarandeen av

Ävenstyrkor. inom områdedetta har Sverige lång tradition aktivten av engagemang.
fallMurens och blockkonfliktens upphörande medförde ändrades det gälldenäratt synen

såväl hoten möjligheterna till stärka fredliga förhållandenoch stabila i Europa.attsom
Därmed har organisationemas uppgifter också förändrats. VEU har förklarat att
Petersberguppgifterna skall prioriteras och har börjat bygga struktur för kunnaatt taupp en
sig ådem. sinNATO har sida under 1990-talet skapat NACC Northan nya organ som
Atlantic Cooperation Council och PFP och deklarerat intresse förstort typsamma av
uppgifter bådaVEU. organisationerna åtgärderFör gäller skall genomföras underattsom
FN-mandat.

dettaI sammanhang det betydelse årenär det under de blivitatt notera att senasteav
alltmer uppenbart det tillgångnödvändigt ha till avancerade militäraär i deatt att resurser
allra flesta fall fredsbevarande operationer. Satelliter och radarbärande flygplanav ger en
nödvändig överblick området.det berörda Tillgång till avanceradeöver kontroll- och
kommunikationssystem ingår också nödvändig komponent i operationer visssom en av en
storlek. Detta innebär det väsentligt kunna knyta framförallt ocksåär NATOatt att men

i månVEU, den insats CJTF Combined Joint åstadkommas,Task Forces kan tilltypen av
operationer i fredsbevarande syfte.gemensamma

ovanståendeMot bakgrund svårtdet fortsattär starkt iatt att ettse engagemang
fredsbevarande operationer kan bibehållas för militärt alliansfria Sverigestater utansom

samverkan med NATOnära respektive VEU. Det svenska medlemskapet i PFP och
deltagandet i den NATO-ledda fredsbevarande styrkan i Bosnien, det uttalade intressetsamt
för medverkan i genomförande de inom VEU beslutade Petersberguppgifterna visarav
också önskan fortsättningsvis hålla det påäven svenska högatt engagemangeten en
nivå.
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samverkan med militärockså uppmärksammaanledningfinns näraDet att att enen
situation. undvikandepolitiskt känslig Föralliansfri iförsättaallians kan stat avenen

institutioner tillrelationen till alliansenssärskilt beaktasproblem börframtida samt
effekter.innehållet och dessi samarbetet

formell elleruppstår för Sveriges del ingenkomponentenDå förstnämndagäller dendet
medverkan i lösandeorganisationstadga ellertill VEUsreell bindning avgenom

sådantmedlemsländer sker deltagandePå för VEUsPetersberguppgifter. sätt somsamma
foruppgifter. centrala problemetspecificerade Detför enstaka välochfrivillig bas

tydligdetalliansfria blirmilitärt upprättas gränsövrigaSverige och de staterna att en
sådan reglerasverksamhetPetersberguppgifter ochförinommellan samarbete somramen

säkerhet.garantier för medlemsstaternasmilitäraartikel VVEU-fördragets omgenom
iingår trovärdighetskomponentalltidbibehållen militär alliansfrihetgrunden förI en

stårdeicke-alliansanknutna Försåväl alliansanknutnaförhållande till staterstater. somsom
sin frihetdebetydelsegrundläggande värnaralliansema detmilitärautanför de är att omav

dennatrovärdigheten i fara. Avåtgärdersådana kanfrån deltagande i sättaavståatt som
deltagandekonsekvenseranalysenskilt falli varjeanledning krävs avnoggrann aven
Petersberg-åtgärder baseradeframtidaicke-deltagande irespektive gemensamma

uppgifterna.
inomVEU, bl.a.eventuelltmed NATO-PFP ochsamarbete ävenInför utvidgat ramenett

utrustningmilitäranpassningkrävs vissfredsbevarande operationer, t.ex.för av -
fredsbevarandeför svenskNATO-standard.-till Dettakommunikationsutrustning truppatt

tillsvensk anpassningEftersomsituationema.aktuellaeffektivt i deskall kunna verka en
eftergift införensidigområdet skulle kunnamilitäraNATO-standard inom det som enses

trovärdighetsperspektivdetNATO respektive VEUnärmande till ärformellt etturett
föremål grundlig ochtill försådan åtgärdeffekterna görsutomordentligt viktigt enatt av en

frånåsikterinnehålla förmedlarinslag ävendennadebatt. Helst börgenomlysande som
länder.berördaandra

försvar"...ett gemensamt
vaddefinitionnågon vedertageninom EU intefinns det etttidigareSom nämnts av

främst medkanskeförknippasinnebära. Begreppetskulle kunna ettförsvargemensamt
i dettagarantier. Det kanmilitärainbegripervilketterritoriellt försvargemensamt
försvar.frånavstånd tankenStorbritannien gemensamtettsammanhang tarnoteras att

besluta dennagällernationell frihet detvisstill behov när typattHänvisning görs omett av
medlemskapgarantier följerde militäraStorbritannienaktioner, att avsamt att somanserav

återfinnsFrankrikes deltillräckliga. För typoch VEUi NATO är samma av
område till EU. Idettabeslutsfattandet inomöverlämnaavståndstagande till tanken att

försvar.sig begreppetfransmännenbritterna har dock använt gemensamttillmotsats av
kapacitet inom deteuropeiskskapasdet skulleendastdockMed detta har avsett att enman

i den franskagrupperingar inmilitäragår VEUsområdet. Därigenommilitära t.ex.
definitionen.
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Även mångaför federalistiskt sinnade grupperingar verkar begreppet försvargemensamt
inte betyda det skulle skapas Europaarmé under befäl. Snarare haratt enaten gemensam

militära garanti kommitVEUs uppfattas med grunden föratt synonymt ett gemensamtsom
försvar och länder Belgien, Luxemburg och Nederländerna har därför eftersträvat attsom
inlemma i gäller förVEU EU. Detta Tyskland, undantar kämvapenområdet.även om man
Den tyska motiveringen för delta i försvar grundas bl.a. i föratt ett gemensamt en oro
Europas utveckling och Tysklands integrationen inte vidareutvecklas till omfattaattom— —
alltfler områden.centrala

de alliansfria länderna innebär önskemålFör de EU-ländemas ävenstora attom
behållafortsättningsvis starkt inslag nationell politik försvarsområdetinom någotett attav

radikalt förslag inte kommer kunna under regeringskonferensen. Frånatt presenterasmer
sida framgårVEUs det klart de nuvarande alliansfria länderna inom EU skulleatt vara

Frånvarovälkomna medlemmar. konkret hot medförEU dockett yttre mot attsom av en
sådan framstår brådskande.knappast Till detta kommer de alliansfria harattprocess som

sig det gäller de aktioner aktuella. flestaDe de alliansfria ländernanär ärengagerat som av
har dessutom varit aktiva flertalet alliansanslutna EU-länder det gällt medverkanän närmer

fredsbevarande åren.i FN:s operationer de alliansfria detFör docköver ärstaterna av
vikt hålla delfrågorgod beredskap för hantera framtida diskussioner rörandestörsta att att

inom för utvecklad relation mellan VEU och EU.ramen en

rollKämvapnens

inom kommit aktualiseras vid flera tillfällen under deKämvapnens roll EU har att senaste
åren. i fall haft franska initiativhar samtliga samband med rörande dennaDetta typ av

bådaPresidentema Mitterrand och Chirac har fört tal de franskaattvapen. ge
missförstås såeuropeisk dimension". Oftast har dessa initiativ kommitkärnvapnen en att

uppfattats franska erbjudanden dela med sig kontrollen dessade överattatt som om av
frågasjälva verket har fransmännen varit mycket tydliga i denna och upprepadeIvapen.

gånger såvälunderstrukit detta inte fallet. Som tidigare har den tidigareär nämntsatt
presidenten Mitterrand den nuvarande utrikesministern de Charette uttryckligensom
förklarat det inte tal delat beslutsfattande.äratt ettom

sigVarken Frankrike eller Storbritannien kan formella skäl dela med kontrollenav av
de icke-spridningsfördraget. Tysklandkärnvapnen beroende undertecknat Föröver att

delad kontrollfunktion delsgäller landet formellt förhindrat medverka iäratt att en genom
icke-spridningsfördraget s,k. 2+4-fördraget, vilket ingicks i samband meddels det
Tysklands enande.

påicke-spridningsfördraget finns förpliktelser kämvapenstatema skrivitI som
uppfattningen olika länderbeträffande nedrustning dessa Det skiljer i mellanav vapen. som

ligger i vilken roll vill tillmäta de arsenaler finns ii Europa i stället till delstor man som nu
kämvapenavskräckningen viktig del detEuropa. Frankrike kommer attattanser vara en av

föreuropeiska tid framöver. detta följer roll behöver definierasförsvaret under Av atten en
dessa vapen.
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strukturersäkerhetspolitiskaFörändrade

undersannolikhetmedidag kommerexisterar attstrukturersäkerhetspolitiska storDe som
troligenkommerOrganisationernaförändringar.undergå markantaårtiondenade närmaste

beorendeförändrasuppgifter kommerderasleva kvar attformi elleratt menannanen
frånflyttasockså tyngdpunkten kommakanDärigenom attfaktorer.inre ensåväl yttre som

organisa-bl.a.sammanhangi detta ärBetydelsefulla faktorertillorganisation annan.en
tillskyndarevilka dessanpassning ochförmåga tilltionens egen

tilltyngdpunktsförskjutningstarkkarakteriserasutvecklingtidensDen enavsenaste
detmångaupplösningblockpolitikens staterefterupplevsUSA somförmån USA.för av

förmåga bruka dessa ärmilitäraekonomiska och attsamtpolitiska,land resurservars
upphörafå stridandeochkonflikter attutbrott parterförhindraförförnödvändiga attatt av

fredförhandlingarnaiutvecklingenförhållande illustreras omDettamed frentlighetema. av
denställningländereuropeiskaflestaför desålundahar somBosnien. USA eni
ochlångsiktigt militärtvidsigförmås bindamåstevilken ettoundgänglige attpartnern,

i Europa.politiskt engagemang
planernaDärmed harNATO.stärkandeallmäntuppfattasBosnieni ettUppdraget avsom

insetttidigare harRedankollapsat. attförsvarspelare ennärmasteuropeisk manen
hjälpmedochmed USAuppnås tillsammanskanendasteuropeisk styrka avsjälvständig

detmilitära försvaretintegreradei detintevisserligenåterinträder menFrankrikeNATO.
ökadeSveriges,inklusiveandraradNATO ochtillnärmandet staters,redovisade enovan

kanioperationer Europafredsbevarandeiorganisationdennamedför samverkanöppenhet
i NATOstyngdpunktsförskjutningtilltendensenförstärkningytterligare avensomses

favör.
förRysslandsida.från ryskuttalandenvissasigstärkande bryter propagerarNATOsMot

denIsäkerhetspolitiska strukturen.reformeradedencentral roll ifåskallOSSEatt meren
liggerutvidgning österutNATOs planer enriktashårda kritiktidvis motsom

framflyttarmotståndareRysslandsrollgamlai dessNATOförkvardröjande somattoro
betyderbefolkningenryskadendelarFörryskadenpositioner gränsen. storasina avmot

för denstödetförstärkningochhotbildenskärpningallvarlig avdetta enaven
krafterna.ultranationalistiska

EUavseendeni vissa ävenochVEUsåväl NATOmåstekritikenryskadenOavsett som
inteförhållandenfredligaParisstadgansförtroendet för textsådant sätt omattettagera Östeuropa,ochCentral- samtriktadutvidgningsprocesstänkt motiVarjerubbas. steg en

diskussionerochanalysarbeteomfattandeföregås sommåsteBaltikum, ettavmot
berördaallainbegriper parter.

inteområde, vilket möttgeopolitiskainom sammautvidgningplaneradeEUs samma
deHoskomponenter.säkerhetspolitiskaockså vissainnefattarNATOs,motstånd som

vissaskallEU-medlemskapönskanfinns gemedlemskapssökande att ettstaterna en
erbjudadock inteEU kansäkerhet.förstärkttillledasiktfördelar ochsäkerhetspolitiska

intefinnseller VEU. DetNATOdensäkerhetsgarantiformellnågon typ avsom gesav
falladärmedoch rätti VEUmedlemskap attEU-staternågon automatikheller som ger
kanmöjligheterolikadeInnebördenförsvarsgaranti. somVEU-stadganspåtillbaka av
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föreligga det gäller institutionellanär kombinationer mellan EU, VEU och NATO framstår
väsentliga belysa i debatten de säkerhetspolitiskaatt konsekvenser kan blisom om som

följden Östeuropa.utvidgning tillEU länder i Baltikum, Central- ochav en av
Medan de militära garantiema står i förgrunden för de ansökande frågorandraärstaterna

centrala för EUs nuvarande medlemsläder. Framför allt gäller skapa den stabilitet vilkenatt
militära garantier inaktuella.gör dettaI arbete tidigareär, beskrivits, lång radsom en

organisationer engagerade, OSSE har central roll. Genom denna organisationvarav en
bedrivs mångfacetterat arbete inom geografiskt områdeett någonett är större änsom annan
organisations.

Det samarbete på sikt förväntas leda till stabilitet och säkerhet ocksåstörre skersom
mellan bi-, tri- eller multilateral bas. I dettastater arbete dessutom radär en
myndigheter, företag frivilligaoch organisationer involverade, vilkas verksamhet innebär

fornade kommunistländema alltmer knyts in iatt västliga samarbetsmönster. Dessa bildar
säkerhetspolitisk struktur, vilken under ständig förändring.ären

I det samarbete sker alla områdendessa måletkan inte eliminerasom attvara
intressekonflikter. Förhoppningen i stället iär det Europa skapa mekanism föratt nya en
samarbete, vilken intressekonflikter kan hanteras, samtidigt våldshandlingargenom som
skall upplevas alltmer otänkbara.som



tillKommentarer
framställningen

EU-samarbeteochHandlingsfrihet
WallensteenPeter

dilemmaDagens

frågor kringcentralaradframtidutveckling ochEU:sRegeringskonferensen enreserom
frågor ochi vilkamedverkaSverigeinstitutioner skalinje. VilkautrikespolitiskaSveriges

intresse,EUinte endastfältetsäkerhetspolitiska utanärdettyngd Inommed vilken av
måstevalDesjälvfallet, FN.och,OSSEoch PFP,NACCmedockså NATO somVEU,
vilkamedFråganvarandra. äruteslutakandekaraktäreniblandträffas är attav

presentationförtjänstfullai sinLindahlHerolfvalen ska enutgångspunkter göras. ger
i EU-per-kanutrikespolitikSverigeshur ettochframtonarEU-arbetethur sesbild av

möjligaflerabild där EUmedkompletterasbehöverspektiv. Detta en avses somen
gällersprida sig Detvikt inteland det tunt.litetSverige. ärför För attorganisationer ett av

alternativetvaldadetjustför göratillgängligaanvändaoch sedan attvalgöra resurserettatt
möjligt.så betydelsefullt som

Två drag

försvarspolitikenutrikes- ochvisaragerandeSverigestillbakablick attkortEn
Å iberedvilligt medverkamålfunnitshar detsidantvå attdrag. ettkaraktäriseras enaav

förriskerreduceraspänningar ochminskabidra tillförsammanhang,internationella attatt
land,litetSverige,viktigt förförblir attochvarit ettharkrig. Detkriser ochhot, som

utveckling. Tillinternationelltillkonstruktivtbidraandrauppmärksammas attgenomav
också vill tillhöraland,västerländsk inriktatdemokratiskt,Sverige endetta kommer att som

olikamedbeskrivaspolitik kan termer,Dennalikasinnade somgruppering stater.av
"naturlig"."solidariskt" eller"aktiv",



Å andra sidan funnitshar egennyttig målsättning.snävare, Den handlar hindraen attom
Sverige dras i stormaktskrig. Neutralitetspolitikenatt och alliansfriheten har haftett

denna målsättning.grundläggande harDet varit fömuftigt undvika bindningar låstatt som
Sverige till handlingslinje riskerat föra in landet i krig den eller andraen ettsom ena
sidan, eller landet för målsättningutsätta Denna har givet upphov tillangrepp. en mer
försiktig, självfixerad, och kostsam politik, eftersom den krävaansetts storen
cgenfinansierad och egenframställd militärmakt.

Svensk utrikespolitik har samtidigt sökt bådauppfylla mål:dessa vilja aktivt deltaatten
i internationella skeenden samtidigt det varit viktigt bibehålla handlingsfrihet.attsom
Politiken kan beskrivas många önskansätt, medverka till brobygget.ex. attsom en men

blockbildninglinte till
Frågan har ställts sin vid olika tillfällen. Medlemskapen i NF 1920-talet och ispets

1946 tvåFN exempel där deltagandeär förenligt med handlingsfriheten. Iett var
diskussionen anslutning till NATO och EEC under det kalla kriget blev resultatetom en

EU-inträdet tillkom1995 folkomröstningen kan uttrycka stödannat. sägasgenom en som
för det möjligt förena medlemskap med traditionellär utrikespolitik. Slutsatsenatt dessaav
historiska erfarenheter Sverige tvåkan uppfylla målsättningarnaär de aktivtatt attgenom
ingå i mycket antal internationella samarbeten med undantag dem innebärett stort av som

hållalandets möjlighet sig utanför stormaktskrig allvarligt hotas. Det möjligtatt att ett var
i FN, eftersom hindrar organisationen frånvetorätten användasatt att av en

stormaktsgruppering Det inte möjligt delta i eftersomNATO alliansenmot atten annan. var
så tydligt skulle kunna dra in Sverige sida i stormaktskonfrontation. Detatt ären en
möjligt för Sverige medlem i iEU läge där inteEU längre kan iatt ettvara partses som en

internationell stormaktsmotsättning.en

Fördjupat EU-samarbete

Arbetet med regeringskonferensen fråganställer EU-samarbetet ska fördjupas mednu om
militära inslag. Uppenbart Sverige kan delta i det det föreslåsär i denatt mesta av som
pågående återgesdebatten och Herolf Lindahl. Att upprätta ett gemensamtsom av
analysinstitut, med placering rådet,under med koppling till kommissionen, inteärmen en
endast förenligt med Sveriges traditionella agerande, dessutom fördelaktigt. Inomutan

för sådan enhet kan den bredare målsättningensvenska väl förvaltas. begränsaAttramen en
också förenligt mål,vetorätten med detta med frågorär undantag "vitalt" intresse.av av

Herolf Lindahl efterlyser definition sådanavad intressen kan Definitionenen av vara.
varierar för ingåendede i EU SverigesUr synpunkt skulle just risken för in idrasstater. att

stormaktskonflikt avgörande kriterium och central del i definitionen. Detetten vara en
innebär det möjligt för Sverigeär delta i FN sanktionerade fredsbevarande elleratt att av
fredsgenomförande operationer IFOR, eftersom innehållerde inte risk förex. en
stormaktskonfrontation.

l Jfr Noreen1994.
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hindrar effektivtställer liknande problem. NPIFrågan EU:s kämvapenstater ett enom
Sverige riskerar därmedfrån Storbritannien och Frankrike till EU.spridning kärnvapenav

ocksåbåda Detdessakärnvapenparaplybli del spännsinte stater.att gerupp avsomav en
provsprängningararbeta medlemsstatersinom och utanför EUfrihet Sverigeför motatten

nedrustningsarbete.till reelltoch ovilja

från EUoch VEUsig NATOSkiljer

direkt militärtvå harförhålla organisationerdå sig tillSverigeskaHur mersom en
har kravfrämst medinställer sigProblemetdimension ett attorgan som

Både NATO ochförsvar.ovillkorligtmåste ställa tillmedlemsstaterna gemensamtettupp
innehåller, utformning,i sin nuvarandetvå organisationersådana stadgar. DessaVEU har

inte förenasmedlemskap kanhandlingsfrihetenbegränsningarsåledes så kraftiga attav
Frågantvå målen måsteutrikespolitiken. de ärsvenska Etttraditionellamed den uppges.av

både och NATO,utvidgning EUNEUframtidaorganisationer, efterdessa avenom
bådadeinte uteslutasmålsättning. kanupprätthålla ovillkorliga Detkommer attatt samma

kollektiv säkerhet.förbli instrumentfrån allianser tillomformassuccessivt attatt vara
sådanasådan utveckling. EnpåexempelkanIFORUpprättandet ett ensomsesav
ocksåNATO och VEU kannamnmed ändratomorganisationomforrnulering och av

Sveriges del.fördem intressantagöra
åNATO och VEUmellanskillnadenvidare skäl betonaemellertid tillsfinnsDet att ena

militärasamstämmigutgår frånförstnämndaå den andra. Desidan, och EU synen
framkommitharförsvar. EUbehovet etthotbilder och gemensamt somav

mellanfolkligtintegration ochekonomiskbetoningmedkrigsförebyggande projekt, en av
intedär dessaför framtida hot,minska riskerform för"mjukare"samarbete. Det är atten

också NATO-iform finns"mjukare"liknandespecificeras. Enbehövernärmareens
perspektiv,svensktgarantier saknas. Detmilitäraoch PFP:avläggare NACC ursom

upprätthålls. börEUdistinktionerviktigt dessasynpunkter,likaväl allmänna attsom ur
NATO.säkerhetspolitiska samarbeteinriktning sitt änockså i fortsättningen ha en annan

återgerLindahl iHerolfalternativolikabedöma deockså mall förDet att somenger
handlingsfrihet bordetillMöjlighetenoch VEU.relationen mellan EUdebatten om

upprätthållas.

utvecklingEU:s

regeringskonferensenstundandedenprioritet införSverigesinnebärDessa attresonemang
för deninomviss fördjupning EUochbåde utvidgning EUborde ramenavav enenvara

tvådeviktig och förenarUtvidgningenförsvarspolitiken. ärochsäkerhets-gemensamma
FinlandsSveriges ochställt sig.försvarspolitik ständigtmål utrikes- ochsvensksom

Östersjöregionen europeiskaställning inom detfårinnebärmedlemskap i EU att en ny
Östersjön europeiskblirstrandstateroch dessa störremedVad skersamarbetet. ensom

Lettland ochEstland,Polen,fullständigt förränemellertid inteangelägenhet. Detta är
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ingår ocksåLitauen medlemmar. det angeläget iDet Centraleuropagör att stater tassom
medlemmar. Balkanstater kanmed anknytning, associeradenärmare t.ex.som ges en som

möjligt överskådligmedlemmar med till fullt medlemskap inom tid. Stabilitetspaktenen
områdekan första leder till hela det idag befinnerett trappasteg attsom enses som som

"grå får relationer med europeiska fåsig i zon" det fredsprojektet. Att mednärmareen
i samarbete med centraldessa EU akut och betydelse för minskanära ärstater ett attav

konfliktriskema i Europa.
framtida relationer med Ryssland nödvändig del hela den säkerhets-EU:s är en av

politiska ekvationen. befinner sig i ständigt dilemma. gäller inte alieneraEU Detett att
förbindelser tidigareRyssland knyta endast med delnära staterattgenom som var en av

fårWarszawa-pakten Sovjetunionen. Samtidigt till Ryssland inte tillåtasoch hänsynen
knytning till Ryssland inte Rysslandbegränsa dessa EU. kan kanvetorätt,staters ges men

svårt såinte heller isoleras. Problemet lösa länge inte övergripande ochär att en mer
framstårskapats. därför nödvändig dellivskraftig all-europeisk har OSSEram som en av

framhålladen europeiska säkerhetsstrukturen. Sverige kan särskilt möjlighetenhela att
såväl politiskt.också stärka OSSE, ekonomiskt EU-statemasEUvia som gemensamma

organisationen stark ställning och Ryssland iuppträdande inom OSSE kan ge en engagera
bådei insyn möjlighetkonstruktiv dialog samtidigt andra Europa har ochstater atten som

påverka ofta besvärlighändelseförloppet. EU-företrädare har OSSE ochsett som en svag
åstadkomma starkare EU-intresse förorganisation. Sveriges bidrag kunde dennaettattvara

organisation.
påpekas starkaste sambanden för förklaraSlutligen förtjänar det deatt attatt ett av

demokrati århundrade,Under detta varitavsaknad krig mellan gäller ettstater avsomav
tvånågrai mänsklighetens historia, har inte krig utspelats mellande krigiskamest

långsiktigtdemokratiseringdemokratiska talar för stöd till denDet är meststater. att
denna beprövade kontinent. arbete inte minstväsentliga till fred Detta ärvägen ett som

bådeockså kräva och stimuleraborde EU, med olika medel kanengagera som
i medlemskap. Stabilitetspakten skulledemokratiseringssträvanden länder aspirerarsom

förhållande Turkiet, gälltförstärkas. EU-parlamentets agerande i till dethär kunna när att
också viktenkrav mänskliga rättigheter i utbyte tullunion, visar EUställa attmot avom en

Frågor svårare förolika det skulle varithar flera olika kan sätt.som agera somorgan
Ävenrådet kommissionen i stället drivas inom parlamentet. det kaneller kanatt ta upp, om

skärskådande,vidolika i konflikt med varandra, kan de,är närmareut att ettse som organ
kompletterande.kanske i stället ses som

och SverigeEU

genomgång fördelaktigavid handen den för Sveriges delDenna EU-ramen äratt mestger
fred och säkerhet. Dede aktuella och specifikt behandlar Europasärav organ som nu som

både förtvå målen utrikespolitik förenas: det finnstraditionella i Sveriges kan utrymme

2Russett1993.
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också måstehandlingsfrihet. innebäroch Det EUatt autonomengagemang ses som en
frånutvidgningen EU utformas skildaktör, och NATO. Detatt av som en egen process,

handlingsfrihet såsvensk kan utformas den förbetyder fortsatt helaäratt att gynnsam
regionens utveckling, efter det kalla kriget.även
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frågor vikt för svenskFyra av

säkerhetspolitik

WahlbäckKrister

genomgående ochförefaller mig korrektHenolfs Lindahls framställningGunilla och Rutger
punkter däranledning fördjupa mig i detaljanmärkningar deavvägd. ingenväl Jag attser

något stället skall jag koncentreravalt annorlunda formuleringar. Ijag möjligen skulle ha
frågor vikt för svensk säkerhetspolitik.mig fyra störreav

Krishantering

forförfattarna detPetersberg-uppgiftema" konstateraravsnittet "Sverige ochI attom
åhålla tydligt mellanalliansfria centraltandra militärt gränsSverige och ärstater att enaen

militäradess kollektivaå artikel V ochPetersberg-uppgiftema, den andra VEU:ssidan
för medlemsstaternas säkerhet.garanti

alliansfriheten alltid harden militäragår längre. hävdarFörfattarna därefter Deett steg att
enskiltmåste analysera varjedärföroch Sverige"trovärdighetskomponent" noggrantatten

trovärdigheten itill det kanPetersberg-uppgifter med hänsyndeltagande i sättafall omav
fara.

vår"trovärdigheten" imåste intesyfta kan dockVad författarna här gärna vara
följdtill eller NATOsig skulle ansluta VEUkan inbillaalliansfrihet. Ingen att somoss

på i vaddöma "trovärdigheten"Petersberg-uppgift Författarna tänker allt äratt somavav en
hålla Sverige utanföralltså vår sökavår beslutsamhetalliansfrihet,huvudsyftet med att

konflikter.krigiska
formuleringar enligt minförfattarnaspreciseringen blir intrycketefter denMen även av

operationer,hållning till fredsbevarandepassiv och negativ svenskmening alltför omen
fördjuparinte och resonemanget.nyanserat

dettillämpligtförstår egentligen bara ärSåvitt jag kan författarnas omvararesonemang
närområde. sådana fallvårt Och ifråga fredsbevarande insatser ideltagande i även anserom

vår"trovärdigheten" iVi tenderar alltför lättjag diskutabelt. attresonemanget resonera om
blockuppdelade och medförr, i det Europaalliansfrihetmilitära sätt somsamma

vårtrovärdigheten ivår resoneradeomedelbara närhet,mäktiga stridskrafter iSovjets om
annorlunda i dagens Europa.Förutsättningarna dock radikaltneutralitetspolitik. är

skulle komma idär VEU-ländemaförfattarna haft i tankarna framtida lägeKanske har ett
Sovjet.rådde mellan NATO och Detliknande den förr ärmotsättning till Ryssland somen
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kan föreställa sig värsta-fall-scenario, vilketi nyimperialistiskt Rysslandsant att ett ettman
våld återtagitexempelvis dåmed har kontrollen Baltikum. torde lägetMen i haöver Europa

så någraförsämrats radikalt fredsbevarande operationer vårt närområdei huvudöveratt
knappast komma tal.kan

måste vår utgå frånRimligen politik de sannolika scenarier i vilka rysk politikmer
sådanvisserligen ställer till bekymmer, alls inte de medfört djupfrystaart attmen av

Dårelationer till övriga kan olika slagsEuropa. Petersberg-uppgifter spela viktig roll fören
hålla vårt närområdekonfliktanledning i under kontroll. Att Sverige skulle särskiltatt en

avstå från medverkan i försök till konflikthantering, just dessa försököverväga närattnoga
område,för själva vitalt förefaller egendomligt, inte minst bakgrund vårett motavser oss av

traditionellt prioritering konflikthanteringsuppgifter.höga av
författarna konkret föreställer sig riskeraHur skulle dras i krigisk konfliktatt att en

till följd medverkan i krishantering inte lätt När jag för del försökt tänkaär att veta.av egen
farhågormig situation befogade,in i där deras skulle sig har jag inte lyckats. Samtidigtteen

fått farhågorskall jag ibland liknande framförasmedges höra vid föredrag iatt utevaga
landet säkerhetspolitik i ändåsvensk det Europa. Därför vill jag försökgöra ett attom nya
beskriva scenario jag mig författarna haft i åtanke, låtkan tänka jag självett att attsom vara

farhågor.kan förinte det grund derasattse ger
inte fördjupa mig ifrågaDärvid skall jag i tänkbara varianter och omfattningattom av

VBU-operationen, eller tänkbara mandatgivare för den. Det räcker vi föreställeratt attoss
vårt närområdeförband deltar i VEU-operation isvenska observatörer eller undersom en

gång råkaroperationens i motsättning till ryska företrädare, eller till ryska förband,rentaven
nationalistiska hålletexempelvis till följd rysk politik girar det intesättettatt somav

dåförutsetts operationen inleddes. Följden kan onekligen bli allvarlig belastningnär en
vårt förhållande till Moskva.

så fallMen för det första kommer detta i mellanhavande mellan Ryssland ochatt ettvara
ocksåVBU-operationens mandatärer. Motsättningen kommer följaktligen alla andraatt avse

någondeltagande skulle bli problem för Moskva, eftersom knappastDetta avsevärtstater. ett
råd sårysk regim torde ha uppträda Ryssland under längre skede isolerasatt att ettnumera

från Europa.
någotteoretiskt kanske sig Ryssland skäl skulle väljaFör andra: kan tänkadet attman av

in sin motsättning just Sverige. i praktiken dettasöka rikta Men mycketäratt mot
eftersom Ryssland i det tänkta läget med allvarligt skadade relationer till deosannolikt, -

åtgärdereuropeiska skulle ha allt intresse undvika fördjupadestora staterna attav som-
alliansanslutning.motsättningen till Sverige och kunde svenskprovocera en

målDet skulle i själva verket bli viktigt för Moskva söka Sverigeövertygaett att att
vidhålla hårdaresin militära alliansfrihet i läge där Ryssland slagit in politik iäven ett en
vår Någon pådel anledning for Ryssland söka exploatera belastningEuropa. detattav en
rysk-svenska förhållandet uppstått vårt närområdeunder VEU-operation i därförärsom en
svår Framför intill omöjligt påfrestningenallt det hur det rysk-svenskaär nästatt attse. se
förhållandet skulle kunna eskalera till kris dra Sverige i krigiskhotade atten som en
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frånpolitikfullkomligt irritationellsåvida inte föreställerRyssland,konflikt med oss en
sida.Moskvas

jagbeskrivet diskuterat.naturligtvis summariskt och MenOvanstående scenario högstär
forkonkreta situationeråtminstone börja försökanödvändigtdet attär atttror resonera om

författarnasvåra bedömningar. Min slutsatsreda i är ettsagt att resonemang geregen som
fredsbevarandedeltagande i olika slagssvensktde riskeröverdrivet intryck ettsomav

in ivår undvika drasi beslutsamhetför "trovärdigheten"skulle medföraoperationer att att
konflikter.krigiska

solidaritetNeutralitet och

betona hurallmänti detta sammanhangför författarnavarit skäl, jag,hadeDet atttror mer
blockuppdeladei det gamlasäkerhetspolitik jämfört medsvenskidag förannorlunda läget är

präglades radvår politikoch fredstidaneutralitetspolitik,Då förde SverigeEuropa. av en
med iDärvid hadevår händelse krig.neutralitet itrovärdigheten itill att tahänsyn av

uppfattningarkrävde,trovärdigheteni Moskva vaduppfattningarnaberäkningen somom
framskjutna positioner isupermaktsställning ochSovjets militäratyngdñck särskild genom

Östersjöområdet.
politikförnärområde annorlunda, ochvårtförutsättningarna ideNu är avyttre en

närområde.vårtkrig ii händelseneutralaskall kunnaalliansfrihet förmilitär att avvara
vårtinträttförändringaravspeglar devår doktrinomforrnuleringDenna genomsomav

freds- ocheuropeiskuppstått förverkligade utsikteri ochmedlemskap EU att ensomgenom
säkerhetsordning.

hållning till europeiskSverigesårens utvecklingdemin mening kanEnligt senaste av
bådadeskala därtänkerså Sverigesäkerhetspolitik beskrivas att oss enom-

polensig stycke"solidaritet" har"neutralitet" rörtytterpunktema heter ett motresp. -
neutrala iförklaramöjlighetenalliansfrihet ochbehåller vår militäraVi"solidaritet". att oss

spelrumkannärområde. inom den störrevårt Menkrig ihändelse geramenav
Paris-chartanmedi enlighetprinciper, allträttsordningensinternationellasolidaritet med den

grundläggande dokument.andranovember 1990 ochifrån ESK:s toppmöte
i fred.vår hållning Menfrämst förnaturligtvissolidaritet gällerförDetta större utrymme

inrymmervår doktrinkrig, eftersomkris ellerockså i händelsegällerden numeraav
vi väljerneutrala. Omförklaradärförutanför krigställervimöjligheten attutan ossatt oss
till denochangripenstöd tillalternativet, säkrar partdet ettattett utrymme engeoss

neutralitetsrätten drargår derättsordningen snävainternationella utöver upp.ramar somsom

Materielanpassning

utrustning tillmilitäranpassningsvenskmedriskernaunderstrykerFörfattarnas aven
svenskanödvändig föranpassningvissmedgerNATO-standard. ärDe attVEU- dvs. att en

olika formerförband iländersmed andrai samverkaneffektivtförband skall fungera av
svenskensidig"enskulle kunnadettadePetersberg-uppgifter. Men att ses somanser
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eftergift inför formellt närmande till NATO respektive VEU", och det därför frånett att
trovärdighetssynpunkt utomordentligt angelägetär genomlysa effekternaatt av anpass-
mngen.

Det säkert riktigt bör räkna med anklagelser "eftergifterär till NATO" Detatt man etc.om
kan för övrigt inte bestridas anpassningen någonfaktiskt i mån skulle underlättaatt en
svensk alliansanslutning, Sverige i framtid ville välja det alternativet. Men det inteärom en
därför anpassningen vidtas. Det egendomligt lät rädsla för obefogadesom vore om
anklagelser dolda avsikter avhållai framtid från vidta sådana åtgärderattom en oss som
behövs för vi skall kunna fylla de uppgifter nödvändiga i dagens verklighet.att anser
Även denna punkt jag författarnas påverkats gångenhar tidstror att resonemang av en
förhållanden och tänkesätt.

Kämvapnens roll

författarna4. När kärnvapnens roll i särskilt avsnitt, de helt kortett noterar attresonerar om
"Frankrike kärnvapenavskräckningen kommer viktig del detatt attanser vara en av euro-
peiska försvaret under tid framöver". Men vad de själva Den saken lämnar deen anser
outsagd, kanske därför de befarat diskussion skulle föra långt.alltförnärmare Menatt att en
några faktorer enligt min sådanmening vikt, inte minst från svenskär synpunkt, deattav
helst borde ha berörts i korthet.

Som bekant har Ryssland övergivit den no-ñrst-use-doktrin för kärnvapen officielltsom
proklamerades i Sovjet under Bresjnev. militäraDen logiken bakom detta lättärsteg att se.
Ryssland såinte skräckinjagande förmågaförr i offensivär med konventionellanumera som

stårDäremot landet i europeisk särklass vad gäller nukleär kapacitet.vapen.
Ryssland vill följaktligen inte avstå från kunna använda kärnvapen först, eller i varjeatt

fall kunna trovärdigt hota med denna möjlighet. Hos de krafter i det ryska samhället villsom
återupprätta ryskt inflytande i näronuådet har vi redan, i samband med diskussionennärmast

Nato-medlemmar, hört talar hur förändringar iröster utplaceringenöppetnyaom som om av
ryska kärnvapen skulle kunna påverkaanvändas för hållningkämvapenfriaatt grannars
enligt Moskvas önskan.

frågaVi bör först vad detta kan innebära för pågårRysslands Om detoss grannar. en
urholkning hos de ryska politiska elitema tidigare politiskt-psykologiskt brukspärrar motav

kärnvapen kämvapenfria frågagrannländer, det betydande intresse också förärmotav en av
månSverige. I den Sverige kan uppfattas ligga under det amerikanska kam-som

vapenparaplyet, vi inteberörs omedelbart risker för nukleär utpressning, indirekt.välav men
tillmäta franskaBör de engelska och kämvapenstyrkoma iroll detta perspektiven

Frågan bör ställas, framför allt vi längre sikt inte kan utesluta minskad trovärdighetom en
för det amerikanska kämvapenparaplyet, i första hand för inte med i NATO,ärstater som

kanske också för NATO-ländema i Europa.men
Ett kärnvapnens roll borde måhända också beröra helt fråga,resonemang om en annan

nämligen de franska kärnvapnens betydelse för den tysk-franska jämvikten. Tysklands
Ävenåterförening förändrade i grunden maktbalansen i förhållandet.det tysk-franska om
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de flestaförändring skett, kännerlåtsas ingenvarit kloka störrebåda attparter som omnog
Kämvapenförmågan kanske det endaförminskats.Frankrikes roll ärinstinktivtfransmän att

Tyskland.förfogarFrankrike överpåtagliga maktinstrument mensom
kämvapneni Tyskland, ärmånga, inte minstfinns detSäkert att snarare ensom anser

politisktfinns det ingeti Frankrike självtanseende. Menoch dessFrankrikebelastning för
väljarkåren den. Och i detellerbedömningen, gördenbetydelseparti gör tror attsomsomav

något tvivelstorpolitiken det knappastiperspektiv är attmaktpolitiska överväger omsom
frånavstående allafördragsfästadefinitiva ochTysklandsochkärnvapenfransmännens

övervikten ityskanågon mån utjämna deniroll förspelarkärnvapenambitioner storaatten
makt.dimensionerandraalla av

varjedebatt, ehurutysk och franskoffentligen ireflektionerslagsdetta görshänderDet att
omgärdadnaturligtvismotsättningartysk-franska ärlatentaidiskussion förs termer avsom

godahela Europafor EU ochavgörande betydelsendenMed tankemånga tabun. avav
jämvikt, bordemått fransk-tyskförutsättasin tordevilka irelationer,fransk-tyska etttur av

mån i diskussionnågon berörasåtminstone imeningminförhållanden enligtdessa aven
roll.kämvapnens

ialls eller baraförfattarna berörtsådanadelvistagitfrågor jag ärDe somovanuppsom
årsför 1996utanförfallademdärför dedömaförbigående, allt ansettattatt ramenav

framställningderassöka kompletteravaritMitt syfte har attregeringskonferens. att genom
också sådanasäkerhetspolitik i Europaför svenskmöjliga problemnågraframlyfta -

regeringskonferensen däremotsjälvaunderkommainte kan förutsesproblem menuppsom
stabiliteten i Europa.den allmännaroll förspelakan storen
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