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ZUNANJA POLITIKA: CILJI, INSTRUMENTI IN DOSEŽKI

Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) Evropske unije je bila zasnovana
leta 1993 in se je z vsako nadaljnjo pogodbo okrepila. Danes jo Parlament nadzira
in prispeva k njenemu razvoju, zlasti s podporo visokemu predstavniku Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD),
posebnimi predstavniki EU in delegacijami EU. Proračunska pooblastila Parlamenta
določajo obseg in področje delovanja skupne zunanje in varnostne politike, pa tudi
finančne instrumente EU, 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.
PEU je tedaj uvedla tako imenovani tristebrni sistem, pri čemer je SZVP
predstavljala drugi steber. Amsterdamska pogodba je leta 1997 uvedla učinkovitejši
postopek odločanja, vključno z instrumentom konstruktivne vzdržanosti in glasovanja
s kvalificirano večino. Evropski svet je decembra 1999 ustvaril mesto visokega
predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko. Pogodba iz Nice je leta 2003
uvedla dodatne spremembe za lažji postopek sprejemanja odločitev, političnemu
in varnostnemu odboru, ustanovljenemu s sklepom Sveta iz januarja 2001, pa je
podelila mandat za izvajanje političnega nadzora in strateško vodenje operacij kriznega
upravljanja.
Z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. januarja 2009, je Unija dobila status pravne
osebe in institucionalno strukturo za zunanje delovanje. Poleg tega je odpravila stebrno
strukturo, ki jo je leta 1993 uvedla PEU. Pogodba je na področju skupne zunanje
in varnostne politike uvedla vrsto novih subjektov, 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
ustanovila ESZD in nadgradila skupna varnostna in obrambna politika, ki je eden
sestavnih delov skupne zunanje in varnostne politike (več o tem v 5.1.2).
Pravna podlaga skupne zunanje in varnostne politike je bila opredeljena s PEU 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
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o skupni zunanji in varnostni politiki. Členi 205–222 v petem delu Pogodbe o delovanju
Evropske unije (PDEU) opredeljujejo zunanje delovanje Unije. Uporabljata se tudi
člena 346 in 347 iz sedmega dela.
Glede prihodnjih izzivov se v končnem poročilu Konference EU o prihodnosti Evrope
iz maja 2022 predlaga, da EU izboljša svoje zmogljivosti za sprejemanje hitrih in
učinkovitih odločitev, zlasti v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), da bi
nastopala enotno in bila pozitiven zgled ter delovala kot resnično globalni akter, ki bo
vplivno deloval pri odzivanju na krize.

POOBLASTILA IN INSTRUMENTI PARLAMENTA V ZUNANJI POLITIKI

Kljub omejeni formalni vlogi pri sprejemanju odločitev na področju zunanje politike
Evropski parlament že vse od začetka podpira koncept skupne zunanje in varnostne
politike in poskuša razširiti področje njenega delovanja. 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
razprave o poročilih o napredku pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike ter
na Svet in visokega predstavnika naslavlja vprašanja in priporočila.
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
visoke predstavnice o politični odgovornosti. 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, Evropske službe za zunanje delovanje in Komisije ter
razpravlja o načrtovanih in tekočih 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 odborov Parlamenta;

— Visokemu predstavniku je bila dodeljena naloga, da vsaj dvakrat letno Parlamentu
poroča o stanju na področju 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. Medinstitucionalni sporazum iz
decembra 2020 o proračunski disciplini določa okvir za letno odobritev in temeljno
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strukturo proračuna SZVP ter mehanizme poročanja. V postopku tristranskih pogajanj
s Svetom in Komisijo sooblikuje tudi ustrezne zunanjepolitične finančne instrumente.
Parlament redno nadzira dejavnosti Evropske službe za zunanje delovanje 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 visokim predstavnikom 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.
Parlament spremlja tudi pogajanja o mednarodnih sporazumih in njihovo izvajanje.
Svet lahko te sporazume sklene šele, ko pridobi soglasje Parlamenta (več o tem
v razdelkih 5.2.1 in 5.2.3).

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
(v Pododboru za varnost in obrambo (SEDE) ter v Pododboru za človekove pravice
(DROI)), pa tudi v Odboru za mednarodno trgovino (INTA) in Odboru za razvoj (DEVE).
To delo dopolnjuje začasni Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične
procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah (INGE), in njegov spremljevalni
posebni odbor (ING2). Ti odbori oblikujejo skupno zunanjo in varnostno politiko
s poročili in mnenji, ki jih pripravijo. Prav tako so glavne kontaktne točke za svetovne
strukture upravljanja (vključno z Organizacijo združenih narodov), 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 pravno državo. Trenutno deluje 44 stalnih medparlamentarnih
delegacij, vključno s skupnimi parlamentarnimi odbori, odbori za parlamentarno
sodelovanje, drugimi parlamentarnimi delegacijami in skupnimi parlamentarnimi
skupščinami. Med njimi so medparlamentarne delegacije v naslednjih večstranskih
skupščinah:
— skupna parlamentarna skupščina AKP-EU, ki združuje poslance Evropskega

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

— EuroLat, 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, parlamentarni forum vzhodnega partnerstva
EU, v njej pa sedijo poslanci Evropskega parlamenta in poslanci parlamentov iz
držav vzhodnega partnerstva;
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— Unija za Sredozemlje je nadomestila evro-sredozemsko partnerstvo (barcelonski
proces), njeno parlamentarno razsežnost pa predstavlja parlamentarna skupščina
Unije za Sredozemlje.

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 podpredsednika/visokega predstavnika, ESZD, delegacij EU in posebnih
predstavnikov EU, pa tudi za skladnejšo in učinkovitejšo skupno zunanjo in varnostno
politiko, kar vključuje sankcije. Prizadeva si za skladnejše politične in finančne
zunanjepolitične instrumente EU, da bi preprečili podvajanje in neučinkovitost.
Parlament sodeluje pri skupni zunanji in varnostni politiki, izvaja nadzor nad njo
in zagotavlja strateški prispevek. Njegovo sodelovanje je osredotočeno na redne
razprave o ključnih temah zunanje politike s podpredsednikom/visokim predstavnikom
na plenarnem zasedanju ali v odboru AFET, zlasti glede letnega poročila o izvajanju
SZVP. Parlament je platforma za izmenjavo mnenj med institucionalnimi in vladnimi
oblikovalci politike, civilno družbo in epistemskimi skupnostmi (denimo možganskimi
trusti in akademiki) ter pomaga pri ozaveščanju javnosti o SZVP in lažjem sodelovanju
obsežnejše palete vladnih in nevladnih partnerjev v EU in zunaj nje. S svojimi
dejavnostmi povečuje prepoznavnost zunanje politike EU ter povezuje institucije EU
in državljane.

GLOBALNA STRATEGIJA IN EVROPSKI PARLAMENT

Evropski svet je visoki predstavnici 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 pomočjo katerega 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 skupaj z državami članicami, nacionalnimi parlamenti, strokovnjaki
in širšo javnostjo sodeluje v postopku posvetovanja o globalni strategiji. 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.
Visoka predstavnica je 28. junija 2016 Evropskemu svetu predstavila globalno
strategijo za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Strategija s posebnim
poudarkom na varnosti in z željo po strateški avtonomiji z načelnim, a pragmatičnim
pristopom do evropskega konteksta predstavlja pomembno spremembo v primerjavi
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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, je EU ponovno pregledala obstoječe
sektorske strategije ter vzpostavila nove tematske ali geografske strategije v skladu
s prednostnimi nalogami globalne strategije. Med temi je bila sektorska strategija,
v kateri se bodo podrobneje opredelile civilno-vojaška raven ambicij, naloge, zahteve
in prednostne naloge z vidika zmogljivosti.
Varnostni in obrambni vidiki globalne strategije EU so bili bistveno dopolnjeni
s strateškim kompasom EU, ki ga je Evropski svet potrdil 24. in 25. marca 2022. Zaradi
ruske invazije Ukrajine, ki je strateški izziv za evropsko varnost in svetovno stabilnost,
je EU nedavno uvedla več novih pobud v zvezi s SZVP in obrambno industrijo (več
o tem 5.1.2).

LETNE RESOLUCIJE PARLAMENTA

Parlament je v letni resoluciji za leto 2021 o izvajanju SZVP pozval, naj EU
v spreminjajočem se geopolitičnem redu postane zaželena partnerica za tretje države.
Poudaril je tudi, da mora EU tesno sodelovati s ključnimi svetovnimi partnerji in imeti
dejavno vlogo pri zaščiti ključnih institucij v večstranskem sistemu. Parlament, ki je
prepričan, da se lahko izzivi EU rešujejo le s skupnimi močmi, je pozval k resnični
skupni evropski zunanji in varnostni politiki, ki bo krepila svetovno vlogo EU in njene
strateške zmogljivosti za ukrepanje. Pozval je tudi k reviziji globalne strategije EU, da
bi upoštevali spoznanja s področja novih geopolitičnih sprememb, in k ponovni oceni
ciljev in sredstev SZVP.
Parlament je v svoji letni resoluciji o izvajanju SZVP z dne 17. februarja 2022 izrazil
pričakovanje, da bo strateški kompas prispeval k oblikovanju skupne vizije za varnost
in obrambo EU in s tem k doseganju strateške avtonomije, ter poudaril, da bi moral
biti „eden od rezultatov tudi reformirana različica globalne strategije EU iz leta 2016, ki
bi upoštevala največja tveganja, izzive in priložnosti, EU pa omogočila, da bi v svetu
prevzela bolj proaktivno vlogo“; Parlament odločno poudarja, da bi morala EU, če želi
uresničiti strateški cilj in prevzeti vodilno vlogo v svetovnem merilu, skupno zunanjo in
varnostno politiko oblikovati na podlagi naslednjih šestih ukrepov:
— zagovarjanje na pravilih temelječega mednarodnega reda na podlagi načel in

zavez iz Ustanovne listine OZN, Helsinške sklepne listine in Pariške listine za novo
Evropo,

— prevzem vodilne vloge pri krepitvi večstranskih partnerstev na področju svetovnih
prednostnih nalog, zlasti ko gre za partnerstvo z OZN, ter pri varovanju in
spodbujanju demokracije in človekovih pravic po vsem svetu,
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— izboljševanje prepoznavnosti in odločanja v EU ter učinkovitejše izkoriščanje vseh
instrumentov trde in mehke moči EU, vključno z uvedbo glasovanja s kvalificirano
večino pri sprejemanju odločitev na področju zunanje in varnostne politike,

— vzpostavitev evropske suverenosti s smiselnim prepletanjem zunanjih in notranjih
ukrepov EU ter združevanjem sposobnosti samostojnega delovanja, če je to
potrebno, s pripravljenostjo za strateško solidarnost s podobno mislečimi partnerji,

— nadaljnji razvoj regionalnih strategij, tudi z diplomatskimi in gospodarskimi
prizadevanji ter sodelovanjem na področju varnosti,

— krepitev demokratičnega nadzora, odgovornosti in parlamentarne razsežnosti
skupne zunanje in varnostne politike EU.

Pomembno je, da se letna resolucija Parlamenta za leto 2022 o izvajanju SZVP
osredotoča na razvoj varnostne in obrambne doktrine EU prek strateškega kompasa,
misij in operacij SVOP, kriznega upravljanja, odpornosti, zmogljivosti, partnerstev in
parlamentarnega nadzora nad SVOP (za več glej 5.1.2).
V zvezi z razsežnostjo človekovih pravic SZVP je Parlament v letni resoluciji
Parlamenta za leto 2022 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu izrazil globoko
zaskrbljenost zaradi „izzivov za človekove pravice in demokracijo, ki slabijo varstvo
demokratičnega upravljanja, institucij in splošnih človekovih pravic, ter krčijo prostor za
civilno družbo, kar se dogaja po vsem svetu;“ (več o tem 5.4.1).

Michal Malovec
09/2022
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