Militær Mobilitet
Hvorfor fremme den militære mobilitet?

EU kan bidrage med en koordineret tilgang samt

I lyset af det forværrede konfliktniveau i og omkring

ihværksætte initivativer på tværs af politikområder.

europa er behovet for en større grad af

militær

mobilitet blevet en prioritet.

EU har derfor udarbejdet en handlingsplan for

I dag er det nemt for civile EU-borgere at bevæge

militær mobilitet. Handlingsplanen peger på behov

håndteringen

sig over grænserne i Europa. Når det gælder
militært udstyr er fleksibel og effektiv transport
fortsat begrænset både af fysiske barrier (fx broer,
der ikke kan bære militærkøretøjer) og lovgivningsmæssige barrierer (fx omstændige toldprocedurer),

for

løsninger

af

udfordringerne

på

tre

transportinfrastruktur
administrative

forbundet

områder:
samt

procedurer.

Militære

med
krav,

lovgivningsDer

og

lægges

i

handlingsplanen vægt på, at den gennemføres og
udmøntes i tæt koordination med NATO.

der betyder, at militære styrker risikerer at blive
unødigt forsinkede, når de skal flyttes gennem
Europa.
Formålet med en større grad af militær mobilitet er
derfor at styrke
rettidigt

i

evnen til at reagere effektivt og

krisesutiationer,

og

dermed

styrke

Europas sikkerhed. En større militær mobilitet vil
gavne både EU og NATO’s missioner og operationer.

Danmark og arbejdet med militær mobilitet
Danmark støtter overordnet ambitionen om at
styrke EU’s muligheder for at bidrage til europæisk
sikkerhed. EU-samarbejdet om militær mobilitet er
et godt eksempel på et område, hvor EU kan skabe
en reel merværdi i forhold til europæisk sikkerhed.
Set i lyset af EU’s særlige kompetencer på området
er det i dansk optik grundlæggende fornuftigt, at
man i EU-sammenhæng ser på mulighederne for at
fremme militær mobilitet.
Militær mobilitet og de danske forbehold

Hvem arbejder med militær mobilitet?
Arbejdet med at fremme den militære mobilitet i
Europa udspringer af et fælles ønske fra både EU og
NATO. Ved at skabe bedre betingelser for den
militære

mobilitet,

styrkes

troværdigheden

af

Europa og NATO’s forsvar.
Arbejdet med militær mobilitetet går på tværs af
grænser
toldregler,

og

politikområder.
grænserregler,

For

eksempel

har

og

transportregler

indflydelse på, hvor hurtigt man kan flytte militære
styrker fra a til b. Her spiller EU en vigtig rolle, da

Handlingsplanen for militær mobilitet er ikke en
retsakt, men et katalog over initiativer. De enkelte
initiativer skal efterfølgende forhandles og evt.
vedtages.

Mange

af

initiativerne

handler

om

transport- og toldregler, og ikke militære forhold.
De enkelte initiativer vil enkeltvis blive vurderet
med henblik på at afdække mulighederne for dansk
deltagelse. Hvorvidt Danmark kan deltage afhænger
af hvorvidt de enkelte tiltag er omfattet af danske
forbehold.
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