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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo
(2019/2136(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in 
varnostni politiki,

– ob upoštevanju členov 21 in 36 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju Ustanovne listine Organizacije združenih narodov,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o politični odgovornosti1,

– ob upoštevanju globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije iz 
leta 2016,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 7. junija 2017 z naslovom Strateški pristop k 
odpornosti pri zunanjem delovanju EU (JOIN(2017)0021),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0000/2019),

A. ker ima Parlament dolžnost in odgovornost izvajati demokratični nadzor skupne zunanje 
in varnostne politike (SZVP) ter skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), moral 
pa bi imeti tudi sredstva za opravljanje te vloge;

B. ker ima zunanje delovanje EU neposreden učinek na dobrobit njenih državljanov, cilj 
tega delovanja pa je zagotoviti varnost in stabilnost ob varstvu evropskih vrednot 
svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic;

C. ker je močnejša in bolj združena Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot kadarkoli prej;

D. ker so temelji multilateralizma ogroženi, ko splošna pravila in vrednote niso 
samoumevni ali pa se izkoriščajo;

E. ker se svet sooča z globalnim premikom moči, pri čemer je geopolitična konkurenca 
vodilni trend v zunanji politiki, ki zahteva hitre in ustrezne mehanizme odzivanja;

F. ker si nove politične sile prizadevajo za lastne globalne in regionalne ambicije z 
nepredvidljivimi posledicami za svetovno varnost;

1 UL C 210, 3.8.2010, str. 1.
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G. ker je varnostno okolje EU dovzetno za zunanji pritisk, ki EU preprečuje, da bi 
uveljavljala svojo suverenost;

Ogroženi multilateralizem: nujno je potrebna močnejša in bolj združena Evropa

1. želi spomniti, da moramo, kot Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile vedno bolj 
ogrožajo svetovni red, ki temelji na pravilih, zagovarjati multilateralizem, mednarodno 
pravo, demokracijo in človekove pravice;

2. poudarja, da je multilateralizem v središču prizadevanj EU za preprečevanje in 
reševanje konfliktov;

3. poziva k močnejši, združeni, učinkoviti in bolj strateški Evropski uniji, zlasti glede na 
to, da se je pravkar začel nov evropski politični cikel in da bi se lahko zunanja in 
varnostna politika EU spremenila;

4. ponavlja, da je nujno treba povečati odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo SZVP, 
ki bo spodbujala mir, varnost, človekove pravice in temeljne svoboščine v Evropi in po 
svetu;

5. meni, da mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti svoj politični 
potencial za razmišljanje in ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa zagovarjati in 
promovirati svoje skupne vrednote in interese v svetu; ponovno potrjuje, da je treba 
zagotoviti „strateško avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev prihodnje predsednice 
Komisije, da izvršno vejo EU preoblikuje v „geopolitično komisijo“;

6. meni, da bi se morala Evropska unija hitreje in učinkoviteje odzivati na krize in 
nameniti več pozornosti preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi;

7. poudarja, da mora Evropska unija namesto pristopa odzivanja začeti uporabljati pristop 
predvidevanja in se povezati z enako mislečimi partnerji, da bi se postavila v bran 
svetovnemu redu, ki temelji na pravilih in na mednarodnem pravu; želi spomniti, da 
SZVP Evropske unije temelji na partnerstvu in multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; poudarja, da je nujno treba preučiti nove oblike 
zavezništev in poiskati inovativne mehanizme sodelovanja;

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki bo združila njene institucije in vse zunanje ministre v 
okviru skupne in trdne zunanje politike na ravni EU; poudarja, da je treba sklepati 
priložnostne koalicije za okrepitev kohezije in demokratične legitimnosti EU;

9. poudarja, da mora Evropska unija svoje obstoječe instrumente uporabljati bolj 
učinkovito ter delovati bolj enotno in skladno, da bi izboljšala svoje procese odločanja;

Okrepitev Evropskega parlamenta kot enega od stebrov SZVP

10. poudarja, da lahko Evropska unija izkoristi svoj polni potencial samo, če nastopa enotno 
in če se odločanje postopoma seli z nacionalne na nadnacionalno raven, pri tem pa se v 
celoti izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo institucije EU in njihovi postopki; poudarja, da 
bi morala Evropska unija uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi dosegla ta cilj, 
vključno s tistimi, ki jih nudi parlamentarna diplomacija;
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11. v zvezi s tem poudarja, da je Parlament skozi leta razvil celo vrsto instrumentov in mrež 
na področju zunanjega delovanja, ki se razlikujejo od tistih, ki jih uporablja izvršna veja 
Evropske unije, in jih tudi dopolnjujejo; zato poziva k bolj integriranemu pristopu k 
zunanji in varnostni politiki EU, ki bi vključeval parlamentarno razsežnost, in k 
medinstitucionalnemu sodelovanju pri pripravi strategij v odnosu do tretjih držav in 
regij;

12. poziva k učinkovitejši in celovitejši izmenjavi informacij s strani Komisije in Evropske 
službe za zunanje delovanje (ESZD), da bi Parlamentu omogočili učinkovito in 
pravočasno izvajanje nadzorne vloge, tudi na področju SZVP;

13. poziva k okrepitvi parlamentarnega nadzora nad zunanjim delovanjem EU, tudi z 
nadaljnjimi rednimi posvetovanji s podpredsednico/visoko predstavnico, ESZD in 
Komisijo, ter k zaključku pogajanj o dostopu Parlamenta do občutljivih informacij 
Sveta na področju SZVP in SVOP;

14. ugotavlja, da bi moral Odbor Parlamenta za zunanje zadeve kot vodilni pristojni odbor 
za odnose s tretjimi državami, če/ko pride do brexita, od izvršne veje EU prejeti vse 
potrebne informacije, da bo lahko v imenu Parlamenta nadziral pogajalski proces v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije in zagotavljal pravočasni 
prispevek k bodočim sporazumom z Združenim kraljestvom, za katere bo potrebno 
soglasje Parlamenta; poudarja pomen prihodnjega sodelovanja med Evropsko unijo in 
Združenim kraljestvom na področju SZVP in SVOP ter se zaveda, da bo treba poiskati 
ustvarjalne rešitve;

15. poziva, naj se pred sprejetjem strategije, povezane s SZVP, ali sporočila Komisije in 
ESZD vzpostavi mehanizem posvetovanja z Odborom za zunanje zadeve in ustreznimi 
organi;

16. poziva k večji skladnosti, doslednosti in dopolnjevanju med zunanjimi finančnimi 
instrumenti EU in SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da se spoprime z vedno 
večjimi izzivi na področju varnosti in zunanje politike; meni, da poenostavljena 
struktura zunanjih instrumentov, ki se predlaga v okviru instrumenta za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen sistem zavor in ravnotežja, 
zadostno raven preglednosti ter strateški prispevek politike in nadzor nad izvajanjem, ki 
jih zagotavlja Parlament; poudarja, da je potrebno učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); poudarja 
vlogo instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju miru in 
stabilnosti po svetu; pričakuje pravočasno sprejetje instrumentov za obdobje po letu 
2020, da bi se izognili nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost nameni preprečevanju konfliktov in mediaciji; 
poudarja, da ta pristop prinaša visoko stopnjo dodane vrednosti EU s političnega, 
družbenega, gospodarskega in varnostnega vidika; želi spomniti, da dejavnosti za 
preprečevanje konfliktov in mediacijo prispevajo k uveljavljanju prisotnosti in 
verodostojnosti EU na mednarodnem prizorišču; poudarja pomemben prispevek 
Parlamenta na področju mediacije in dialoga, zlasti v državah Zahodnega Balkana in 
vzhodnega partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu razvoju medinstitucionalnega 
sodelovanja na področju mediacije;
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Okrepitev SZVP za boj proti globalnim grožnjam

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU za samostojno delovanje na področju varnosti in 
obrambe; poudarja, da je učinkovito sodelovanje s partnerskimi organizacijami, kot sta 
OZN in NATO, pomembnejše kot kadarkoli prej;

19. verjame, da bi lahko zunanja in varnostna politika EU z glasovanjem s kvalificirano 
večino postala učinkovitejša, prav tako pa bi se pospešil proces odločanja; poziva Svet, 
naj redno uporablja tovrstno glasovanje v primerih iz člena 31(2) Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), ter poziva Evropski svet, naj prevzame to pobudo, tako da uporabi 
premostitveno klavzulo iz člena 31(3) PEU; spodbuja Svet, naj razmisli o razširitvi 
glasovanja s kvalificirano večino na druga področja SZVP;

20. ponovno poziva k preučitvi vzpostavitve Evropskega varnostnega sveta, ki bi izboljšal 
proces odločanja in vodil k učinkovitejšemu medvladnemu sodelovanju na tem 
področju;

21. pozdravlja odločitev prihodnje predsednice Komisije, da bo v petih letih vzpostavila 
pristno Evropsko obrambno unijo;

22. želi spomniti, da člen 20(2) PEU, ki vsebuje določbe o okrepljenem sodelovanju, ponuja 
dodatne možnosti za države članice, da naredijo korak naprej v zvezi s SZVP, zato bi ga 
morali uporabiti;

23. želi spomniti, da podnebne spremembe vplivajo na vse vidike človeškega življenja, tudi 
s povečevanjem možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da bi bilo treba pomisleke 
glede podnebne varnosti vključiti v vse dele zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi morale biti tudi politike glede občutljivosti za 
konflikte in preprečevanja kriz; poudarja, da je treba razviti celovit pristop k podnebnim 
spremembam in varnosti;

24. poziva k odločnejši podpori za strategijo pomorske varnosti EU, saj je pravica do 
plovbe vedno večji izziv; vztraja, da je treba pravico do plovbe vedno spoštovati;

25. poziva visoko predstavnico/podpredsednico, Komisijo in države članice, naj nadaljujejo 
in okrepijo prizadevanja za povečanje svojih sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko obrambo in odpornost EU na hibridne grožnje; 
v zvezi s tem poziva k razvoju celovitih skupnih zmogljivosti in metod za analizo 
tveganj in ranljivosti;

26. spodbuja okrepitev strateških komunikacijskih zmogljivosti Evropske unije; v zvezi s 
tem poziva k nadaljnji podpori za oddelek ESZD za strateške komunikacije;

27. poudarja, da je treba izkoristiti primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro pridobila 
strateški položaj v mednarodni dirki tehnologij v vzponu, kot je umetna inteligenca, s 
čimer bi preprečili, da bi EU postala odvisna od digitalnih velikanov;

28. priznava pomembno vlogo civilnih in vojaških misij, ki so del SVOP, pri ohranjanju 
miru, preprečevanju konfliktov in krepitvi mednarodne varnosti;
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29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 
Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko ter državam članicam.


