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ZAJEDNIČKA SIGURNOSNA I OBRAMBENA POLITIKA

Zajednička sigurnosna i obrambena politika (ZSOP) pruža okvir za političke i vojne strukture
EU-a te za vojne i civilne misije i operacije u inozemstvu. Globalnom strategijom iz 2016.
utvrđuje se strategija ZSOP-a, a Ugovorom iz Lisabona pojašnjeni su institucionalni aspekti
i ojačana je uloga Europskog parlamenta. ZSOP je nedavno doživio velike strateške i
operativne promjene. ZSOP se nastavlja razvijati kako bi se pružio odgovor na sigurnosne
izazove i insistiranje građana na snažnijem djelovanju EU-a.

PRAVNA OSNOVA

Zajednička sigurnosna i obrambena politika (ZSOP) sastavni je dio zajedničke vanjske i
sigurnosne politike Unije (ZVSP)[1]. Okvir za ZSOP je Ugovor o Europskoj uniji (UEU).
Članak 41. sadrži opće odredbe o financiranju ZVSP-a i ZSOP-a, a politika se pobliže opisuje
u člancima 42. – 46., u poglavlju 2. odjeljku 2. glave V. („Odredbe o zajedničkoj sigurnosnoj i
obrambenoj politici”) te u protokolima 1., 10. i 11. i izjavama 13. i 14. Posebna uloga Europskog
parlamenta u ZVSP-u i ZSOP-u opisana je u članku 36. UEU-a.

ODREDBE O ZSOP-U U UGOVORU

Odluke u vezi sa ZSOP-om donose Europsko vijeće i Vijeće Europske unije (članak
42. UEU-a). Donose ih jednoglasno, osim u određenim iznimnim slučajevima koji se
odnose na Europsku obrambenu agenciju (EOA, članak 45. UEU-a) i stalnu strukturiranu
suradnju (PESCO, članak 46. UEU-a), kada se primjenjuje većinsko glasovanje. Prijedloge
odluka obično daje Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,
koji istovremeno obnaša i dužnost potpredsjednika Europske komisije (trenutačno je Visoka
predstavnica / potpredsjednica Komisije Federica Mogherini).
Ugovorom iz Lisabona uveden je koncept europske politike kapacitetâ i naoružanja (članak 42.
stavak 3. UEU-a), premda ga još treba razraditi. Njime je također uspostavljena veza između
ZSOP-a i drugih politika Unije uvođenjem zahtjeva za suradnju Europske obrambene agencije
i Komisije kada je to potrebno (članak 45. stavak 2. UEU-a). To se posebno odnosi na politike
Unije povezane s istraživanjem, industrijom i svemirom, čime je Parlament dobio ovlasti za
mnogo snažniji utjecaj na ZSOP nego što ga je imao u prošlosti.

ULOGA EUROPSKOG PARLAMENTA

Parlament ima pravo nadzirati ZSOP i na svoju se inicijativu obratiti Visokom
predstavniku / potpredsjedniku Komisije i Vijeću u vezi sa ZSOP-om (članak 36. UEU-a).
Također ima ovlast nad proračunom za tu politiku (članak 41. UEU-a). Parlament dvaput
godišnje održava rasprave o napretku u provedbi ZVSP-a i ZSOP-a i donosi izvješća: jedno

[1]Vidi glavu V. („Opće odredbe o vanjskom djelovanju Unije i posebne odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj
politici (ZVSP)”) Ugovora o Europskoj uniji (UEU); vidi također 6.1.1 o vanjskoj politici EU-a.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hr/FTU_6.1.1.pdf
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o ZVSP-u, koje sastavlja Odbor za vanjske poslove i koje prema potrebi obuhvaća elemente
povezane sa ZSOP-om, a drugo o ZSOP-u, koje sastavlja Pododbor za sigurnost i obranu.
Od 2012. Europski parlament i nacionalni parlamenti država članica dvaput godišnje
organiziraju međuparlamentarne konferencije kako bi raspravljali o pitanjima ZVSP-a.
Međuparlamentarna suradnja u tim područjima predviđena je Protokolom 1. Ugovora iz
Lisabona, u kojem se opisuje uloga nacionalnih parlamenata u EU-u.
Promjenama uvedenim Ugovorom iz Lisabona otvorena je mogućnost za poboljšanje
političke dosljednosti ZSOP-a. Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije zauzima središnju
institucionalnu ulogu predsjedajući Vijećem za vanjske poslove u sastavu ministara obrane (tj.
tijelu EU-a koje donosi odluke povezane sa ZSOP-om) i upravljajući Europskom obrambenom
agencijom. Politički okvir za savjetovanje i dijalog s Parlamentom unapređuje se kako bi
Parlament mogao u potpunosti sudjelovati u razvoju ZSOP-a. Prema Ugovoru iz Lisabona
Parlament je partner u definiranju vanjskih odnosa Unije i rješavanju izazova opisanog
u izvješću iz 2008. o provedbi Europske sigurnosne strategije. U tom se izvješću navodi
sljedeće: „Ključno je da zadržimo podršku javnosti za svoj angažman u svijetu. U modernim
demokratskim društvima, u kojima su mediji i mišljenje javnosti od presudne važnosti za
definiranje politike, potpora javnosti ključna je za nastavak našeg djelovanja u inozemstvu. U
nestabilne zone širom svijeta šaljemo policijske snage, pravosudne stručnjake i vojnike. Dužnost
je vlada, parlamenata i institucija EU-a da javnost obavijeste o tome na koji se način time
doprinosi sigurnosti kod kuće.”

PITANJA RELEVANTNA ZA EUROPSKI PARLAMENT

Parlament razmatra razvoj događaja u ZSOP-u u pogledu institucija, sposobnosti i operacija te
se brine za to da rješavanje pitanja sigurnosti i obrane odražava probleme koji brinu građane
EU-a. Redovno se održavaju rasprave, saslušanja i radionice posvećene temama kao što su:
civilne i vojne misije ZSOP-a, međunarodne krize sa sigurnosnim i obrambenim posljedicama,
multilateralni okviri za pitanja u vezi sa sigurnošću, kontrolom oružja i neširenjem oružja, borba
protiv terorizma i organiziranog kriminala, dobre prakse za poboljšanje djelotvornosti sigurnosti
i obrane te pravni i institucijski razvoj EU-a u tim područjima.
Nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije iz 2010. o političkoj
odgovornosti, Parlament sudjeluje na redovitim zajedničkim savjetodavnim sastancima na
kojima razmjenjuje informacije s Vijećem, ESVD-om i Komisijom. S obzirom na ključnu ulogu
koju Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) ima u očuvanju europske sigurnosti,
Parlament sudjeluje u Parlamentarnoj skupštini NATO-a u cilju razvoja odnosa između EU-a i
NATO-a uz istovremeno poštovanje nezavisnosti obiju organizacija.

ZSOP 2015./2016. – POLITIKA KOJA SE UBRZANO RAZVIJA

Premda se ZSOP nije znatno mijenjao tijekom prvih nekoliko godina nakon stupanja na snagu
Ugovora iz Lisabona 2009., ima velik potencijal i za politički i za institucionalni razvoj. Glavna
su postignuća ZSOP-a koja su ostvarena do 2014. objedinjenje srodnih struktura EU-a u okviru
ESVD-a i utvrđivanje statuta, sjedišta i pravila poslovanja Europske obrambene agencije u
Vijeću, kako je predviđeno člankom 45. stavkom 2. UEU-a.
Parlament je preuzeo vodeću ulogu u nadzoru nad daljnjim razvojem ZSOP-a i analizi
nedostataka te politike. Parlament također poziva Vijeće i države članice na poboljšanje
djelotvornosti te politike.
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Prepoznavši potrebu za strateškim poticajem za čelnike država i vlada, Europsko vijeće
odredilo je u prosincu 2013. niz početnih ciljeva u svrhu unapređenja ZSOP-a. Usredotočilo
se na tri područja: jačanje djelotvornosti i utjecaja ZSOP-a, intenziviranje razvoja
obrambenih sposobnosti i jačanje europske obrambene industrije. Također je potpredsjednicu
Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europsku
komisiju zadužilo za izradu procjene učinka promjena u globalnom okruženju EU-a u cilju
izvješćivanja o novim izazovima i prilikama za Uniju, posebno u vezi s razvojem sigurnosne
situacije.
Kako bi zadržalo inicijativu u pogledu tih pitanja, Europsko vijeće zatražilo je od
potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice da izvijesti o stanju provedbe ciljeva koje je
Vijeće iznijelo u svojim zaključcima sa sastanka u prosincu 2013. te da predstavi prvotne
prijedloge za daljnje djelovanje. Na sastanku Europskog vijeća 25. i 26. lipnja 2015.
potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica dobila je zadatak da uoči sastanka Europskog
vijeća u lipnju 2016. izradi nacrt globalne strategije za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske
unije. Vijeće je potvrdilo tri glavna cilja ZSOP-a utvrđena 2013. godine. Premda se čini da se
situacija u posljednje vrijeme razvija u tom smjeru, za potrebno unapređenje ZSOP-a nužni
su politička volja te dosljedne i trajne inicijative. Parlament je već pokazao da je spreman
djelovati i provoditi političke inicijative u tom području. Kao prvi praktički rezultat Parlament
je predložio financiranje pilot-projekta o istraživanju ZSOP-a iz proračuna EU-a za 2015., što
je podrazumijevalo da se sredstva EU-a prvi put prenesu Europskoj obrambenoj agenciji za
provođenje istraživanja o vojnim potrebama.

GLOBALNA STRATEGIJA EU-A, ZSOP I EUROPSKI PARLAMENT

Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Federica Mogherini predstavila je Europskom
vijeću 28. lipnja 2016. Globalnu strategiju za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije.
Globalna strategija EU-a svojim naglaskom na sigurnosti, ambicijom da ostvari stratešku
autonomiju te principijelnim no pragmatičnim pristupom okruženju u kojemu se nalazi Europa
označava važnu promjenu pristupa u usporedbi s Europskom sigurnosnom strategijom iz 2003.
U Globalnoj strategiji EU-a utvrđuje se pet prioriteta za vanjsku politiku EU-a: sigurnost Unije,
otpornost država i društava istočno i južno od EU-a, razvoj integriranog pristupa sukobima,
regionalni poretci koji surađuju i globalno upravljanje za 21. stoljeće.
EU će u cilju provedbe nove strategije revidirati postojeće sektorske strategije te osmisliti i
provesti nove tematske ili geografske strategije u skladu s prioritetima Globalne strategije za
vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a. One će uključivati sektorsku strategiju kojom se precizira
civilna i vojna ambicija EU-a, zadaće, uvjeti i prioriteti u pogledu sposobnosti. Države članice
pozdravile su Globalnu strategiju EU-a, a u srpnju 2016. izrazile su spremnost da nastave
s radom u fazi provedbe. Kako bi se zajamčilo temeljito praćenje, svake godine izvršit će
se pregled provedbe Globalne strategije na temelju savjetovanja s Vijećem, Komisijom i
Europskim parlamentom.
Vijeću je 14. studenoga 2016. predstavljen „Provedbeni plan za sigurnost i obranu”, čiji je cilj
provesti u djelo viziju iz Globalne strategije EU-a u vezi s pitanjima sigurnosti i obrane. Kao
odgovor na novu razinu ambicija u Planu se navodi 13 prijedloga koji obuhvaćaju koordinirani
godišnji pregled rashoda za obranu, bolji brzi odgovor EU-a, između ostalog i upotrebom
borbenih skupina EU-a, te novu stalnu strukturiranu suradnju (PESCO) za one države članice
koje žele preuzeti veće obveze u području sigurnosti i obrane. Europsko vijeće je u prosincu
2016. potvrdilo Provedbeni plan i pohvalilo novu razinu ambicija. Osim toga, u zaključcima
Vijeća pozvana je Visoka predstavnica / potpredsjednica Komisije da podnese konkretne
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prijedloge o razvoju civilnih i vojnih kapaciteta, koordiniranom godišnjem pregledu obrane,
uspostavi kapaciteta za stalno operativno planiranje i vođenje operacija na strateškoj razini,
PESCO-u te sredstvima za brzi odgovor EU-a (npr. borbenim skupinama EU-a). Prijedlozi bi
trebali biti predstavljeni u prvoj polovici 2017. godine.
Europsko vijeće razmotrilo je napredak u ožujku 2017. na „proširenom” Vijeću za vanjske
poslove i obranu. U zaključcima Vijeća istaknuta je uspostava kapaciteta za vojno planiranje
i vođenje operacija – nove strukture za poboljšanje sposobnosti EU-a za brže, djelotvornije i
neometane reakcije za planiranje i provedbu vojnih misija bez izvršnih ovlasti. U zaključcima
je primljen na znanje napredak i u drugim područjima, između ostalog: mogućnost stalne
strukturirane suradnje (PESCO) kao inkluzivnog modularnog sustava kojim se državama
članicama omogućuje dodatna suradnja u području sigurnosti i obrane na dobrovoljnoj osnovi;
mogućnost koordiniranog godišnjeg pregleda u području obrane (CARD), kojim bi se na razini
EU-a uspostavio postupak boljeg pregleda pitanja kao što su rashodi za obranu i nacionalna
ulaganja u obranu te istraživanje u području obrane i na taj način bolje utvrdili i riješili nedostaci;
rad koji je u tijeku u drugim područjima, kao što je rad na jačanju instrumenata EU-a za brzi
odgovor, što obuhvaća borbene skupine EU-a i civilnu sposobnost, izgradnju kapaciteta za
potporu sigurnosti i razvoju, informiranost o stanju i razvoj obrambenih sposobnosti.
Vijeće je također primijetilo napredak u provedbi zajedničkog niza prijedloga za suradnju EU-a
i NATO-a nakon zajedničke deklaracije EU-a i NATO-a iz srpnja 2016. o suradnji, te Europskog
obrambenog akcijskog plana. Vijeće Europske unije će u lipnju 2017. dati daljnje strateške
smjernice.
Parlament je, sa svoje strane, nastavio pozivati na jačanje suradnje između država članica
EU-a u području obrane, kao i na potpunu provedbu Ugovora iz Lisabona kada je riječ o
sigurnosti i obrani. Konkretno, Parlament je u svojoj Rezoluciji o provedbi ZSOP-a primio na
znanje „trenutačne inicijative nakon kojih bi na sastanku Europskog vijeća o obrani koji će se
održati u prosincu 2016. trebale uslijediti konkretne mjere”. Zatražio je dostatno financiranje
i koordinirana ulaganja u području sigurnosti i obrane. Naposljetku, u Rezoluciji o Europskoj
obrambenoj uniji iz studenoga 2016. Parlament je pozvao da se donese politička odluka
u pogledu ostvarenja potencijala Ugovora iz Lisabona te utvrdio PESCO i kapacitete za
upravljanje krizom kao ključne konkretne elemente takvog iskoraka. Parlament je „potaknuo
Europsko vijeće da predvodi postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike Unije te da
omogući dodatna financijska sredstva kojima će se zajamčiti njezina provedba”.
Parlament će na svojoj razini i u okviru svojih ovlasti nastaviti djelovati kako bi na djelotvoran
i vidljiv način pridonio postizanju ciljeva EU-a da zajamči sigurnost, u skladu s onim što su
zatražili građani EU-a.
Jérôme Legrand
06/2017
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