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ZUNANJA POLITIKA: CILJI, INSTRUMENTI IN DOSEŽKI

Skupna zunanja in varnostna politika Evropske unije je bila zasnovana leta 1993 in se je
krepila z vsako nadaljnjo pogodbo. Danes jo Parlament nadzira in prispeva k njenemu razvoju,
zlasti s podporo Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), posebnega predstavnika EU
in zunanjih delegacij EU. Proračunska pooblastila Parlamenta določajo obseg in usmerjenost
skupne zunanje in varnostne politike, pa tudi finančne instrumente, s katerimi se vzdržujejo
zunanje dejavnosti EU.

SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA: RAZVOJ
S POGODBAMI

Skupna zunanja in varnostna politika Evropske unije je bila zasnovana leta 1993 s Pogodbo
o Evropski uniji (PEU) s ciljem ohranjanja miru, povečevanja mednarodne varnosti, spodbujanja
mednarodnega sodelovanja ter razvoja in utrjevanja demokracije, načel pravne države ter
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pogodba je tedaj uvedla t. i. sistem treh
stebrov, pri čemer je bila skupna zunanja in varnostna politika drugi steber. Čeprav so se odzivi
v okviru skupne zunanje politike oblikovali s skupnimi stališči in ukrepi, je skupna zunanja in
varnostna politika v osnovi temeljila na medvladnih postopkih in soglasju.
Amsterdamska pogodba je leta 1997 uvedla učinkovitejši postopek odločanja, vključno
z instrumentom konstruktivne vzdržanosti in glasovanja s kvalificirano večino. Evropski svet
je decembra 1999 vzpostavil funkcijo visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno
politiko (ter generalnega sekretarja Sveta). Pogodba iz Nice je leta 2003 uvedla nadaljnje
spremembe za lažje sprejemanje odločitev, političnemu in varnostnemu odboru, ustanovljenemu
s sklepom Sveta iz januarja 2001, pa je podelila mandat, da lahko izvaja politični nadzor in
strateško vodi operacije kriznega upravljanja. Po neuspelem projektu evropske ustave leta 2005
so bile osrednje institucionalne določbe prenesene v naslednjo reformno pogodbo, podpisano
19. oktobra 2007 v Lizboni.
Z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. januarja 2009, je Unija dobila status pravne
osebe in institucionalna sredstva za zunanje delovanje, odpravljena pa je bila tudi stebrna
struktura EU. Pogodba je na področju skupne zunanje in varnostne politike uvedla vrsto
novih akterjev, vključno z visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko (ki opravlja tudi vlogo podpredsednika Komisije) in novim stalnim predsednikom
Evropskega sveta. S pogodbo se je poleg ustanovitve ESZD nadgradila tudi skupna varnostna
in obrambna politika, ki je eden osnovnih delov skupne zunanje in varnostne politike (več o tem
v razdelku 6.1.2).
Pravna podlaga skupne zunanje in varnostne politike je bila opredeljena s Pogodbo o Evropski
uniji in spremenjena z Lizbonsko pogodbo. Členi 21–46 v naslovu V Pogodbe o Evropski
uniji vsebujejo splošne določbe o zunanjepolitičnem delovanju Unije in posebne določbe
o skupni zunanji in varnostni politiki. V Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) je zunanje

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.1.2.pdf
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delovanje Unije zajeto v petem delu, v členih 205–222. Zanj se uporabljata tudi člena 346 in 347
sedmega dela.

POOBLASTILA IN INSTRUMENTI PARLAMENTA V ZUNANJI
POLITIKI

Kljub omejeni formalni vlogi pri sprejemanju odločitev na področju zunanje politike je Evropski
parlament že vse od začetka podpiral koncept skupne zunanje in varnostne politike in je poskušal
razširiti njeno področje uporabe. Ob mednarodnih izzivih zadnjega desetletja je vztrajno pozival
k vzpostavitvi funkcije zunanjega ministra EU in k ustanovitvi evropske diplomatske službe.
Z Evropsko službo za zunanje delovanje, s predsedstvom EU, sekretariatom Sveta in Komisijo,
pa tudi s parlamenti držav članic je v praksi vzpostavil določeno mero neformalnega sodelovanja
na področju zunanjih zadev.
V skladu s členom 36 Pogodbe o Evropski uniji se mora visoki predstavnik redno posvetovati
s Parlamentom o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah skupne zunanje in varnostne politike
ter ga obveščati o njenem razvoju. Parlament dvakrat letno organizira razpravo o poročilih
o napredku pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike ter podaja priporočila Svetu in
visokemu predstavniku.
Pravica Parlamenta, da se ga obvešča in z njim posvetuje o skupni zunanji in varnostni politiki/
skupni varnostni in obrambni politiki, je bila leta 2010 dodatno okrepljena z izjavo o politični
odgovornosti, ki jo mora podati visoki predstavnik/podpredsednik Komisije. Z njo se je med
drugim:
— povečal pomen skupnih posvetovalnih sej, na katerih se lahko določena skupina poslancev

Evropskega parlamenta sestane s partnerji iz političnega in varnostnega odbora Sveta,
ESZD in Komisije ter razpravlja o načrtovanih in potekajočih civilnih misijah skupne
varnostne in obrambne politike;

— utrdila pravica posebnega odbora Parlamenta, da lahko dostopa do zaupnih informacij
v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko ter skupno varnostno in obrambno politiko,
ki temelji na medinstitucionalnem sporazumu iz leta 2002;

— vzpostavila izmenjava mnenj z vodjami misij, vodjami delegacij in drugimi višjimi
uradniki EU med sejami in predstavitvami parlamentarnih odborov;

— visokemu predstavniku je bila naložena naloga, da vsaj dvakrat letno Parlamentu poroča
o aktualnih dogodkih glede skupne zunanje in varnostne politike/skupne varnostne in
obrambne politike in odgovarja na vprašanja.

Parlament poleg tega političnega dialoga svoja pooblastila izvaja tudi prek proračunskega
postopka, pri katerem kot veja proračunskega organa EU odobri letni proračun skupne zunanje
in varnostne politike. Prav tako v postopku tristranskih pogajanj s Svetom in Komisijo
sooblikuje ustrezne zunanjepolitične finančne instrumente (na primer evropski instrument za
demokracijo in človekove pravice ter instrument za stabilnost).
Parlament redno nadzira dejavnosti ESZD in oblikuje priporočila o strukturnih vprašanjih,
od geografske uravnoteženosti in enakopravne zastopanosti spolov do stikov z drugimi
institucijami EU in diplomatskimi službami držav članic. Prav tako redno razpravlja z visoko
predstavnico in posebnimi predstavniki EU, imenovanimi za določene regije ali vprašanja.
Tudi parlamentarni odbori, ki so pomagali pri ustanovitvi ESZD, izmenjujejo mnenja
z novoimenovanimi vodjami delegacij ESZD.



Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 3

Parlament spremlja tudi pogajanja o mednarodnih sporazumih in njihovo izvajanje. Svet lahko
zaključi pogajanja šele, ko pridobi soglasje Parlamenta (več o tem v razdelkih 6.2.1 in 6.2.3).

NOTRANJE STRUKTURE PARLAMENTA, KI SODELUJEJO PRI
SKUPNI ZUNANJI IN VARNOSTNI POLITIKI

Večina dela Parlamenta na področju skupne zunanje in varnostne politike se opravi v posebnih
odborih, zlasti Odboru za zunanje zadeve (AFET) in dveh pododborih (Odbor za varnost in
obrambo (SEDE) ter Odbor za človekove pravice (DROI)), pa tudi v Odboru za mednarodno
trgovino (INTA) in Odboru za razvoj (DEVE). Ti odbori skupno zunanjo in varnostno
politiko oblikujejo s poročili in mnenji, ki jih pripravljajo. Prav tako so osnovne kontaktne
točke za svetovne strukture upravljanja (vključno z Združenimi narodi), druge institucije EU,
predsedstva Svetu in parlamente držav članic.
Z delom na področju skupne zunanje in varnostne politike so povezane tudi parlamentarne
delegacije, katerih vloga je negovati in razvijati mednarodne stike Parlamenta (predvsem
z medparlamentarnim sodelovanjem) ter spodbujati temeljne vrednote Unije, vključno
s svobodo, demokracijo, človekovimi pravicami, temeljnimi svoboščinami in načeli pravne
države. Trenutno deluje 34 stalnih medparlamentarnih delegacij, vključno s skupnimi
parlamentarnimi odbori, odbori za parlamentarno sodelovanje, drugimi parlamentarnimi
delegacijami in skupnimi parlamentarnimi skupščinami.
Najpomembnejše so naslednje medparlamentarne delegacije:
— skupna parlamentarna skupščina AKP-EU združuje poslance Evropskega parlamenta in

izvoljene predstavnike afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ki so podpisale
sporazum iz Cotonouja;

— EuroLat je skupna večstranska skupščina, nastala na podlagi strateškega partnerstva med
dvema regijama, ki sta ga junija 1999 sklenili EU ter latinskoameriška in karibska regija;

— parlamentarna skupščina EuroNest je parlamentarni forum vzhodnega partnerstva EU,
v njej pa sedijo poslanci Evropskega parlamenta in poslanci parlamentov iz držav
vzhodnega partnerstva;

— parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje je parlamentarna razsežnost te unije, ki je
nadomestila evro-sredozemsko partnerstvo (barcelonski proces).

(Več o parlamentarni skupščini zveze NATO v razdelku 6.1.2)

VPLIV EVROPSKEGA PARLAMENTA NA SKUPNO ZUNANJO IN
VARNOSTNO POLITIKO

Sodelovanje Evropskega parlamenta pri skupni zunanji in varnostni politiki prispeva k večji
demokratični odgovornosti te politike. Evropski parlament odločno podpira institucionalno
ureditev po Lizbonski pogodbi ter se zavzema za vplivnejšo vlogo ESZD, delegacij EU in
posebnih predstavnikov EU, pa tudi za skladnejšo in učinkovitejšo skupno zunanjo in varnostno
politiko. Prizadeva si za skladnejše politične in finančne zunanjepolitične instrumente EU, da
bi preprečili podvajanje in neučinkovitost.
Evropski parlament ponuja platformo za izmenjavo mnenj med institucionalnimi in vladnimi
oblikovalci politike, civilno družbo in epistemskimi skupnostmi (na primer možganskimi trusti
in akademiki) ter pomaga pri ozaveščanju javnosti o skupni zunanji in varnostni politiki
in lažjem sodelovanju širokega nabora vladnih in nevladnih partnerjev v EU in zunaj nje.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.1.2.pdf
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S svojimi dejavnostmi povečuje prepoznavnost zunanje politike EU ter povezuje institucije EU
in državljane.

GLOBALNA STRATEGIJA IN EVROPSKI PARLAMENT

Evropski svet je visoki predstavnici Federici Mogherini junija 2015 naročil, naj do junija 2016
pripravi globalno strategijo EU za zunanjo in varnostno politiko. Do tega je prišlo na osnovi
strateške ocene, ki jo je visoka predstavnica pripravila o osrednjih spremembah in izzivih
v svetovnem okolju in v kateri je poudarila, da je treba pregledati evropsko varnostno strategijo
iz leta 2003. Cilj globalne strategije je bil zagotoviti obsežen strateški okvir, s katerim naj bi
EU razumela aktualne mednarodne izzive ter se odločno in usklajeno soočila z njimi, pri tem
pa uporabila širok nabor orodij in mehanizmov, ki so ji na voljo.
Evropski parlament je bil v postopek posvetovanja o globalni strategiji vključen skupaj
z državami članicami, nacionalnimi parlamenti, strokovnjaki in širšo javnostjo. Organiziral
je seje Odbora za zunanje zadeve (AFET) in predstavitve strokovnjakov, namenjene globalni
strategiji, sprejel pa je tudi resolucijo o EU v spreminjajočem se svetovnem okolju – bolj
povezanem, konfliktnem in kompleksnem svetu, v kateri je nakazal svoj pogled na prihodnjo
usmeritev zunanje politike EU.
28. junija 2016 je visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica
Mogherini Evropskemu svetu predstavila globalno strategijo za zunanjo in varnostno politiko
Evropske unije. Strategija s posebnim poudarkom na varnosti in v želji po strateški avtonomiji
z načelnim, a pragmatičnim pristopom do evropskega konteksta predstavlja pomembno
spremembo v primerjavi z evropsko varnostno strategijo iz leta 2003. Globalna strategija EU
določa pet prednostnih nalog zunanje politike EU:
— varnost naše Unije,

— državna in družbena odpornost vzhodno in južno od nas,

— celosten pristop do konfliktov,

— kooperativne regionalne ureditve,

— globalno upravljanje za 21. stoletje.

Da bo nova strategija dejansko učinkovita, bo EU ponovno pregledala obstoječe sektorske
strategije ter vzpostavila in začela izvajati nove tematske in geografske strategije v skladu
s prednostnimi nalogami globalne strategije. Med temi bo sektorska strategija, v kateri se bodo
podrobneje opredelile raven ambicij, naloge, zahteve in prednostne naloge z vidika zmogljivosti.
Evropski voditelji držav ali vlad so globalno strategijo pozdravili in visoko predstavnico,
Komisijo in Svet pozvali k njeni nadaljnji obravnavi. Ta se je začela z razpravo v Svetu za
zunanje zadeve 18. julija 2016, kjer so ministri izrazili pripravljenost za nadaljevanje dela v fazi
izvajanja. Izvajanje globalne strategije bo vsako leto pregledano v posvetovanju s Svetom,
Komisijo in Evropskim parlamentom, s čimer bo zagotovljeno njeno ustrezno spremljanje.
14. novembra 2016 je bil Svetu za zunanje zadeve predložen izvedbeni načrt za skupno
varnostno in obrambno politiko, katerega cilj je operacionalizacija vizije iz strategije v zvezi
z vprašanji obrambe in varnosti. Ta dokument, ki ga je pripravila visoka predstavnica/
podpredsednica Komisije na podlagi posvetovanja z državami članicami in ustreznimi
institucijami, je Svet za zunanje zadeve podprl. Izvedbeni načrt določa tri prednostne naloge,
h katerim lahko prispeva vsaka od misij skupne varnostne in obrambne politike:
— odzivanje na zunanje konflikte in krize,
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— krepitev zmogljivosti partnerjev ter

— zaščita EU in njenih državljanov.

Vsebuje tudi 13 predlogov za izvajanje globalne strategije EU na področju varnosti in obrambe,
med drugim usklajen letni pregled izdatkov za obrambo, hitrejše odzivanje EU, tudi z napotitvijo
bojnih skupin EU, in novo enotno stalno strukturno sodelovanje za tiste države članice, ki so
pripravljene sprejeti višjo raven zavezanosti k varnosti in obrambi.
Wanda Troszczyńska-van Genderen
06/2017
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