
Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 1

SKUPNA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA

Skupna varnostna in obrambna politika (SVOP) določa okvir za politične in vojaške strukture
EU ter vojaške in civilne misije in operacije v tujini. Globalna strategija EU iz leta 2016
določa strategijo, na kateri temelji SVOP, Lizbonska pogodba pa pojasnjuje institucionalne
vidike in krepi vlogo Evropskega parlamenta. SVOP je pred kratkim doživela večje strateške
in operativne spremembe. Zaradi varnostnih izzivov in zahtev državljanov EU po večji
odzivnosti EU se SVOP razvija še naprej.

PRAVNI STATUS

Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike
Unije[1]. To politiko uokvirja Pogodba o Evropski uniji (PEU). Člen 41 opisuje financiranje
teh politik, natančneje pa je to opisano v členih od 42 do 46 oddelka 2 poglavja 2 naslova V
„Določbe o skupni varnostni in obrambni politiki“, ter v protokolih 1, 10 in 11 in izjavah 13
in 14. Posebno vlogo Evropskega parlamenta v SZVP in SVOP opisuje člen 36 PEU.

DOLOČBE IZ POGODBE O SVOP

Sklepe o skupni varnostni in obrambni politiki sprejemata Evropski svet in Svet Evropske
unije (člen 42 PEU). Sprejemajo se soglasno, z nekaj pomembnimi izjemami, ki se nanašajo na
Evropsko obrambno agencijo (EDA, člen 45 PEU) in stalno strukturno sodelovanje (PESCO,
člen 46 PEU), za kar velja večinsko glasovanje. Predloge sklepov običajno oblikuje visoki
predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je hkrati tudi podpredsednik
Evropske komisije (trenutno Federica Mogherini).
Lizbonska pogodba uvaja pojem evropske politike na področju zmogljivosti in oboroževanja
(člen 42(3) PEU), ki pa še nima okvira. Z zahtevo, da Evropska obrambna agencija izvaja svoje
naloge po potrebi v povezavi s Komisijo (člen 45(2) PEU), je nastala tudi povezava med SVOP
in drugimi politikami Unije. To velja zlasti za raziskovalno, industrijsko in vesoljsko politiko
Unije, pri katerih je Parlament dobil možnost, da si lahko bolj kot v preteklosti prizadeva vplivati
na SVOP.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament ima pravico do nadzora SVOP in da se v zvezi s to politiko na lastno pobudo obrne
na visokega predstavnika/podpredsednika in na Svet (člen 36 PEU). Poleg tega je pristojen
za proračun za financiranje te politike (člen 41 PEU). Parlament dvakrat letno razpravlja
o napredku pri izvajanju SZVP in SVOP ter sprejema poročila, in sicer poročilo o SZVP Odbora
za zunanje zadeve, ki po potrebi zajema elemente SVOP, in o SVOP, ki ga pripravi Pododbor
za varnost in obrambo.

[1]Glej naslov V Pogodbe o Evropski uniji: „Splošne določbe o zunanjem delovanju Unije in posebne določbe o
skupni zunanji in varnostni politiki“; Glej tudi preglednico dejstev 6.1.1 o zunanji politiki EU.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.1.1.pdf
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Evropski parlament in nacionalni parlamenti držav članic od leta 2012 dvakrat letno organizirajo
medparlamentarne konference, na katerih razpravljajo o zadevah SZVP. Medparlamentarno
sodelovanje na teh področjih določa Protokol 1 k Lizbonski pogodbi, ki opisuje vlogo
nacionalnih parlamentov v EU.
Novosti v Lizbonski pogodbi so omogočile izboljšanje politične usklajenosti SVOP. Visoki
predstavnik/podpredsednik ima osrednjo institucionalno vlogo, saj predseduje Svetu za zunanje
zadeve v sestavi obrambnih ministrov (organ EU za sprejemanje odločitev glede SVOP) in
vodi agencijo EDA. Politični okvir za posvetovanja in dialog z Evropskim parlamentom se
razvija, kar slednjemu omogoča, da polno sodeluje pri razvoju SVOP. V skladu z Lizbonsko
pogodbo je Parlament partner, ki sodeluje pri oblikovanju zunanjih odnosov Unije in obravnava
izzive, opisane v Poročilu o izvajanju evropske varnostne strategije iz leta 2008. V poročilu je
navedeno: „Nikakor ne smemo izgubiti podpore širše javnosti glede našega posredovanja po
svetu. V sodobnih demokracijah, kjer mediji in javno mnenje ključno vplivajo na oblikovanje
politik, je podpora ljudstva temeljnega pomena za ohranjanje našega posredovanja v tujini. Na
nestabilna območja po svetu pošiljamo policijsko in vojaško osebje ter strokovnjake na področju
pravosodja. Dolžnost vlad, parlamentov in institucij EU je, da obveščajo, kako s tem prispevamo
tudi k lastni varnosti.“

VPRAŠANJA, POMEMBNA ZA EVROPSKI PARLAMENT

Parlament obravnava dogajanje na področju SVOP, ki se nanaša na institucije, zmogljivosti in
operacije, in zagotavlja, da se pri varnostnih in obrambnih vprašanjih upoštevajo pomisleki,
ki jih izražajo državljani EU. Redno se odvijajo posvetovanja, predstavitve in delavnice, na
katerih se med drugim obravnavajo naslednje teme: civilne in vojaške misije SVOP, mednarodne
krize z varnostnimi in obrambnimi posledicami, večstranski okviri za varnost, vprašanja
nadzora in neširjenja orožja, boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, dobre prakse za
večjo učinkovitost varnosti in obrambe ter dogajanje, povezano s pravnim in institucionalnim
razvojem EU na teh področjih.
Parlament od izjave visoke predstavnice/podpredsednice o politični odgovornosti iz leta 2010
dalje sodeluje pri skupnih posvetovalnih sejah za izmenjavo informacij, ki redno potekajo
s Svetom, Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo. Parlament ob upoštevanju ključne
vloge Organizacije Severnoatlantske pogodbe (Nata) pri zagotavljanju evropske varnosti
sodeluje v Natovi parlamentarni skupščini in tako razvija odnose med EU in Natom, obenem
pa spoštuje neodvisnost obeh organizacij.

SVOP V LETIH 2015/2016 — POLITIKA, KI SE NAGLO RAZVIJA

SVOP se v prvih letih po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe leta 2009 sicer ni bistveno
spremenila, ima pa velik potencial za politični in institucionalni razvoj. Največji dosežki SVOP
do leta 2014 so utrditev ustreznih struktur EU pod okriljem Evropske službe za zunanje
delovanje ter določitev statuta, sedeža in načina delovanja Evropske obrambne agencije s strani
Sveta, kot določa člen 45(2) PEU.
Parlament je prevzel vodilno vlogo pri nadzoru napredka SVOP in analizi težav pri tej politiki.
Svet in države članice hkrati poziva, naj izboljšajo njeno učinkovitost.
Evropski svet, ki se je zavedal, da voditelji držav ali vlad potrebujejo strateški zagon, je
decembra 2013 določil več začetnih ciljev za spodbuditev SVOP. Načrt se je osredotočal na
tri področja: povečanje učinkovitosti in vpliva SVOP, krepitev razvoja obrambnih zmogljivosti
in krepitev evropske obrambne industrije. Visoko predstavnico/podpredsednico in Evropsko
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komisijo je zadolžil tudi, da ocenita učinek sprememb na svetovni ravni na EU ter poročata
o izzivih in priložnostih za Unijo, zlasti glede varnostnih razmer.
Da bi ohranil zagon, je Evropski svet visoko predstavnico/podpredsednico pozval k predložitvi
poročila o stanju izvajanja ciljev, ki jih je leta 2013 določil v svojih sklepih, kot tudi prvotnih
predlogov za nadaljnje ukrepanje. Evropski svet je visoki predstavnici/podpredsednici na
zasedanju 25. in 26. junija 2015 naročil, naj za zasedanje Evropskega sveta junija 2016 pripravi
osnutek globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko. Svet je ponovno potrdil tri
glavne cilje SVOP, določene leta 2013. Nedavno dogajanje sicer kaže razvoj v pravo smer,
vendar so za reševanje potrebnih dopolnitev za SVOP potrebne politična volja ter usklajene
in dolgoročne pobude. Parlament je že pokazal voljo za ukrepanje in uresničevanje političnih
pobud na tem področju. Prvi dejanski izid je bil predlog Parlamenta, da se v proračunu EU za
leto 2015 namenijo sredstva za pilotni projekt o raziskavah SVOP. To pomeni, da bo agencija
EDA prvič prejela evropska sredstva za izvedbo raziskav o vojaških zahtevah.

GLOBALNA STRATEGIJA EU, SVOP IN EVROPSKI PARLAMENT

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini je
28. junija 2016 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. V strategiji
je določenih pet prednostnih nalog zunanje politike EU: varnost Unije, državna in družbena
odpornost vzhodno in južno od EU, razvoj celostnega pristopa do konfliktov, kooperativne
regionalne ureditve, in 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 EU. Med temi bo sektorska strategija, v kateri
se bodo podrobneje opredelile civilno-vojaške ambicije, naloge, zahteve in prednostne naloge
z vidika zmogljivosti. Države članice so pozdravile globalno strategijo za zunanjo in varnostno
politiko Evropske unije in julija 2016 izrazile, da so pripravljene za nadaljevanje dela v fazi
izvajanja. Izvajanje globalne strategije bo pregledano vsako leto v posvetovanju s Svetom,
Komisijo in Evropskim parlamentom, s čimer bo zagotovljeno njeno ustrezno spremljanje.
Svetu je bil 14. novembra 2016 predložen izvedbeni načrt za varnost in obrambo, katerega cilj
je operacionalizacija vizije iz te strategije v zvezi z vprašanji obrambe in varnosti. Načrt za
izpolnjevanje nove ravni ambicij tudi vsebuje 13 predlogov, 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. Evropski svet je decembra 2016 potrdil izvedbeni
načrt in pozdravil novo raven ambicij. Poleg tega je v sklepih pozval visoko predstavnico/
podpredsednico, naj predloži konkretne predloge o razvoju civilnih in vojaških zmogljivosti,
o usklajenem letnem pregledu o obrambi, ustanovitvi stalne operativne zmogljivosti za
načrtovanje in izvajanje na strateški ravni, stalnem strukturnem sodelovanju (PESCO) in orodjih
za hitro odzivanje EU (na primer bojne skupine EU). Te predloge naj bi predstavila v prvi
polovici leta 2017.
Evropski svet je marca 2017 na velikem Svetu za zunanje zadeve in obrambo preučil
napredek. V sklepih Sveta sta za načrtovanje in izvajanje vojaških misij brez izvršilnih
pooblastil poudarjeni vzpostavitev vojaške zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje ter nova
struktura za izboljšanje sposobnosti EU za hitrejši, učinkovitejši in bolj usklajeni odziv.
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Naveden pa je tudi napredek na drugih področjih, med drugim: možnost stalnega strukturnega
sodelovanja (PESCO), ki predstavlja vključujoč, modularni sistem, ki državam članicam
omogoča, da dodatno sodelujejo na področju varnosti in obrambe na prostovoljni podlagi;
možnost usklajenega letnega pregleda na področju obrambe, ki ga izvedejo države članice in
s katerim bi vzpostavili postopek za pridobitev boljšega pregleda na ravni EU o vprašanjih, kot
so obrambni izdatki in državne naložbe ter raziskovalna prizadevanja na področju obrambe,
s čimer bi boljše prepoznali in obravnavali pomanjkljivosti; in delo, ki poteka na drugih
področjih, kot je izboljšanje možnosti hitrega odzivanja EU, vključno z bojnimi skupinami EU
in civilnimi zmogljivostmi, krepitev zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju, spremljanje
razmer in razvoj obrambnih zmogljivosti.
Svet se je seznanil tudi z napredkom pri izvajanju skupnega svežnja predlogov za sodelovanje
med EU in Natom po skupni deklaraciji iz julija 2016 o sodelovanju, in pri izvajanju evropskega
akcijskega načrta za obrambo, ki ga je pripravila Komisija. Svet EU bo junija 2017 zagotovil
dodatne strateške smernice.
Parlament pa se je še naprej zavzemal za okrepljeno sodelovanje med državami članicami EU
na področju obrambe, pa tudi za celovito izvajanje Lizbonske pogodbe na področju varnosti
in obrambe. Zlasti v svoji resoluciji o izvajanju SVOP je Evropski parlament poudaril tekoče
pobude, ki bi jih bilo treba izvajati s konkretnimi ukrepi na zasedanju Evropskega sveta na
temo obrambe decembra 2016. Zahteval je zadostna sredstva in usklajene naložbe na področju
varnosti in obrambe. Ne nazadnje je Parlament v resoluciji iz novembra 2016 o evropski
obrambni uniji pozval, naj se sprejme politična odločitev o izvajanju možnosti, ki jih nudi
Lizbonska pogodba, in opredeli stalno strukturno sodelovanje (PESCO) in zmogljivosti za
krizno upravljanje kot ključna elementa takšnega napredka. Parlament je spodbudil Evropski
svet, „naj prevzame vodilno vlogo pri postopnem oblikovanju skupne obrambne politike Unije
in zagotovi dodatna finančna sredstva za njeno izvajanje“.
Parlament bo še naprej ukrepal na svoji ravni in v okviru svojih pooblastil, da bi s spodbudami
na učinkovit in prepoznaven način pomagal pri doseganju ciljev EU pri zagotavljanju varnosti,
ko to zahtevajo državljani EU.
Jérôme Legrand
06/2017
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