
PR\1191038SL.docx PE641.445v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za zunanje zadeve

2019/2135(INI)

21.10.2019

OSNUTEK POROČILA
o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo
(2019/2135(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Arnaud Danjean



PE641.445v02-00 2/14 PR\1191038SL.docx

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA..................................................3



PR\1191038SL.docx 3/14 PE641.445v02-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo
(2019/2135(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 20. decembra 2013, 26. junija 2015, 
15. decembra 2016, 22. junija 2017, 28. junija 2018, 14. decembra 2018 in 20. junija 
2019,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o skupni varnostni in obrambni politiki z dne 
25. novembra 2013, 18. novembra 2014, 18. maja 2015, 27. junija 2016, 
14. novembra 2016, 18. maja 2017, 17. julija 2017, 25. junija 2018 in 17. junija 2019,

– ob upoštevanju dokumenta z naslovom Skupna vizija, enotno ukrepanje: močnejša 
Evropa – globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, ki ga 
je 28. junija 2016 predložila visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednica Komisije,

– ob upoštevanju skupnih izjav predsednikov Evropskega sveta in Komisije ter 
generalnega sekretarja zveze Nato z dne 8. julija 2016 in 10. julija 2018,

– ob upoštevanju skupnega sklopa 42 predlogov, ki sta jih 6. decembra 2016 potrdila Svet 
Evropske unije in Svet zveze Nato, ter poročil o napredku z 
dne 14. junija in 5. decembra 2017 o njihovem izvajanju, pa tudi novega 
sklopa 32 predlogov, ki sta jih sveta potrdila 5. decembra 2017,

– ob upoštevanju dokumenta za razmislek z dne 7. junija 2017 o prihodnosti evropske 
obrambe,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2013 o vojaških strukturah EU: 
trenutno stanje in obeti1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2017 o vesoljski strategiji za 
Evropo2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2016 o evropski obrambni uniji3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. marca 2017 o ustavnih, pravnih in 
institucionalnih posledicah skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi 

1 UL C 93, 9.3.2016, str. 144.
2 UL C 337, 20.9.2018, str. 11.
3 UL C 224, 27.6.2018, str. 18.
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Lizbonska pogodba4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2017 o mandatu za trialog o predlogu 
proračuna za leto 20185,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2018 o vojaški mobilnosti6,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 
2018 o vzpostavitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo 
konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije Unije7,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. novembra 2016 o izvajanju skupne varnostne 
in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o 
skupni zunanji in varnostni politiki)9, svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem 
poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike10 in svoje resolucije z 
dne 12. decembra 2018 o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne 
politike11,

– ob upoštevanju dokumenta z naslovom Izvedbeni načrt za varnost in obrambo, ki ga je 
visoka predstavnica/podpredsednica predložila 14. novembra 2016,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2018 o odnosih EU-NATO12,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. novembra 2016 o evropskem obrambnem 
akcijskem načrtu (COM(2016)0950),

– ob upoštevanju novega svežnja ukrepov, ki ga je Komisija predložila 7. junija 2017 v 
sporočilu za javnost z naslovom Evropa, ki ščiti: Komisija odpira razpravo o napredku v 
smeri varnostne in obrambne unije,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2016 o izvajanju skupne zunanje in 
varnostne politike13, svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o 
izvajanju skupne zunanje in varnostne politike14 in svoje resolucije z 
dne 12. decembra 2018 o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne 
politike15,

4 UL C 263, 25.7.2018, str. 125.
5 UL C 334, 19.9.2018, str. 253.
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0498.
7 UL L 200, 7.8.2018, str. 30–43.
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0430.
9 UL C 224, 27.6.2018, str. 50.
10 UL C 369, 11.10.2018, str. 36.
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0514.
12 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0257.
13 UL C 238, 6.7.2018, str. 89.
14 UL C 369, 11.10.2018, str. 47.
15 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0513.



PR\1191038SL.docx 5/14 PE641.445v02-00

SL

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU o vojaški mobilnosti, objavljenega 
28. marca 2018,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o krepitvi strateškega partnerstva med ZN in EU pri 
mirovnih operacijah in kriznem upravljanju: prednostne naloge za obdobje 2019–2021, 
ki so bili sprejeti 18. septembra 2018,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

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

Varnostno okolje, ki je ves čas negotovo in nepredvidljivo

1. ugotavlja, da je strateško okolje v EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s številnimi 
izzivi, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost držav članic in njihovih 
državljanov: oboroženi spopadi na vzhodnih in južnih mejah evropske celine, 
džihadistični terorizem, kibernetski napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, vse večja 
ogroženost naravnih virov, podnebne spremembe itd.;

2. meni, da nestabilnost in nepredvidljivost na mejah EU in v njenem bližnjem sosedstvu 
(severna Afrika, Bližnji vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) predstavljata neposredno 
grožnjo za varnost evropske celine; poudarja, da sta notranja in zunanja varnost 
neločljivo povezani;

3. ugotavlja, da svetovni akterji (ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje število 
regionalnih akterjev (Turčija, Iran, Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop kazanja 
moči, pri čemer enostranska diplomatska dejanja kombinirajo s krepitvijo vojaških 
zmogljivosti;

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno zaobidejo ali celo poskušajo uničiti večstranske 
mehanizme, ki so nujni za ohranjanje miru;

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno odzvala in se s političnega, diplomatskega in 
vojaškega vidika prepozno prilagodila na nove krize in na te nove mednarodne razmere; 
meni, da so – na področju obrambe, ki velja za specifično področje – nezadostne 
naložbe, neenake zmogljivosti in pomanjkanje interoperabilnosti, predvsem pa tudi 
pomanjkanje politične volje za izvajanje strogih določb iz evropskih pogodb in številne 
oblike sodelovanja med državami članicami oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega priznava, da nobena država sama ni kos varnostnim 
izzivom, ki se pojavljajo na evropski celini in v njeni neposredni okolici;

6. v teh neugodnih in nestanovitnih razmerah pozdravlja pozno, a resnično spoznanje o 
skupnih varnostnih interesih ter vse večjo politično voljo evropskih držav in evropskih 
institucij, da bi za svojo varnost delovale skupaj, za kar bi imele na voljo več ločenih 
instrumentov za ukrepanje;

7. je prepričan, da se je treba na varnostne izzive Unije odzvati predvsem s krepitvijo 
njene strateške neodvisnosti;

Potreba po krepitvi strateške neodvisnosti Evrope



PE641.445v02-00 6/14 PR\1191038SL.docx

SL

8. je seznanjen s tem, da je 28 voditeljev držav in vlad cilj strateške neodvisnosti Evrope 
prvič navedlo junija 2016 v dokumentu z naslovom Globalna strategija za zunanjo in 
varnostno politiko Evropske unije, ki ga je 28. junija 2016 predložila visoka 
predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednica Komisije;

9. meni, da je načelo strateške neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti Unije, da okrepi 
svojo diskrecijsko pravico ter pravico do odločanja in ukrepanja, kadar je to zaradi 
okoliščin potrebno, da bi obvarovala svoje interese in vrednote;

10. zato meni, da je strateška neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od zmožnosti Unije, 
da oceni krizno situacijo in samostojno odloča, kar nujno vključuje neodvisen postopek 
odločanja, orodja za ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in ukrepov; meni tudi, da 
je strateška neodvisnost Evrope odvisna tudi od zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi (dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji ne 
obravnavajo prednostno), ali v okviru obstoječega sodelovanja; ne nazadnje meni, da je 
strateška neodvisnost Evrope del večstranskega okvira, v katerem se spoštujejo zaveze, 
dane v okviru OZN, in da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in partnerstva, pri 
katerih sodeluje večina držav članic; odločno poudarja, da strateška neodvisnost Unije 
ne pomeni, da bi morala sistematično na vseh področjih in vedno delovati sama;

11. meni, da je zagotovitev strateške neodvisnosti Evrope odvisna od vzpostavitve 
evropskega obrambnega sodelovanja na področju tehnologije, zmogljivosti, industrije in 
operacij; meni, da bo le s pomočjo konkretnega in prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo 
na pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni izzivi, 
s katerimi se celina sooča na področju varnosti in obrambe;

12. poudarja, da bo mogoče strateško neodvisnost doseči le, če bodo države članice 
delovale solidarno, kar zlasti pomeni, da je treba dati prednost nabavi evropskih 
zmogljivosti, kadar je oprema dejansko na voljo in je konkurenčna;

13. meni, da si je za evropsko strateško neodvisnost legitimno in potrebno prizadevati in da 
mora ostati prednostni cilj evropske obrambne politike; poudarja, da je njegovo 
konkretno in operativno izvajanje v skupni odgovornosti evropskih državljanov;

Za okrepitev evropske strateške avtonomnosti je treba doseči resnični napredek

14. meni, da se mora evropska strateška avtonomnost razširiti na industrijo, zmogljivosti 
(skupni programi, vlaganje v obrambne tehnologije) in operacije (financiranje operacij, 
okrepitev partnerskih zmogljivosti, zmogljivost načrtovanja in izvajanja misij); 

Misije in operacije SVOP

15. meni, da obramba Evrope temelji predvsem na sposobnosti Unije za verodostojno 
vojaško ukrepanje v zunanjih operacijah;

16. ugotavlja, da je Unija trenutno prisotna na treh celinah, kamor je napotenih 16 civilnih 
ali vojaških misij (deset civilnih in šest vojaških misij, vključno s tremi izvršnimi in 
tremi neizvršilnimi misijami); priznava, da te misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora njihovo izvajanje spremljati preoblikovanje 
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instrumentov iz Lizbonske pogodbe, ki so bili uvedeni v zadnjih letih, da bi bile 
učinkovitejše;

17. spodbuja države članice in evropske strukture, naj ohranijo prednostno in visoko raven 
zavezanosti v Afriki; pozdravlja tudi sklep Sveta iz julija 2018 o podaljšanju mandata 
vojaške misije za oblikovanje EUTM RCA za dve leti in željo Sveta, da začne civilno 
misijo kot dopolnilo vojaške komponente; ugotavlja, da je ta nedavni razvoj pozitiven 
znak ponovne vzpostavitve stikov med državami članicami;

18. pozdravlja globalno delovanje Unije v regiji Sahel in Afriškem rogu s šestimi civilnimi 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalija) in vojaškimi misijami (EUTM Mali, 
EUTM Somalija, Atalanta); pozdravlja in spodbuja prizadevanja za regionalizacijo 
delovanja civilnih misij v Sahelu ob varnostnih izzivih, ki presegajo meje držav članic, 
kjer se izvajajo evropske misije;

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost napotitve 
civilne in/ali vojaške misije, da bi okrepili upravljanje varnostnega sektorja, spoštovanje 
človekovih pravic in ponovno vzpostavitev zaupanja ljudi v varnostne sile;

20. poziva k hitremu izvajanju Pakta o civilnih misijah, ki so ga novembra 2018 sprejeli 
Svet in države članice in je namenjen krepitvi sredstev civilne SVOP, da bi misije 
postale prožnejše in bolj operativne, Unija pa na terenu učinkovitejša in 
verodostojnejša;

21. vendar ugotavlja, da je učinkovitost misij in operacij SVOP na splošno soočena z vedno 
večjim odporom držav članic in evropskih institucij, da bi okrepile te misije in 
operacije, tako z vidika človeških virov kot z vidika njihovih mandatov; ugotavlja, da so 
vojaške operacije SVOP vse bolj osredotočene na usposabljanje oboroženih sil (EUTM) 
brez izvršilne razsežnosti;

22. zaskrbljeno ugotavlja, da učinkovitost zadnjih civilnih in vojaških operacij SVOP 
ogrožajo trajne strukturne pomanjkljivosti;

23. obžaluje dolgotrajne postopke odločanja in izvajanja; opozarja, da je nedavno zelo 
majhno število vojaških operacij imelo izvršni mandat zaradi razlike pri hitrosti 
odločanja o sodelovanju in s tem v zvezi poziva k prilagoditvi struktur in postopkov 
SVOP, da bi izvajali misije na hitrejši, prilagodljivejši in skladnejši način; je seznanjen 
z uporabo novega orodja za krizno upravljanje – uvedbo mini misij v skladu s členom 
28 PEU – da bi se hitreje in prožneje odzvali na krize;

24. poudarja, da so upravni in proračunski postopki premalo prilagodljivi, kar povzroča 
veliko težav osebju, poslanemu na teren;

25. poudarja, da je treba redno ocenjevati misije in operacije, da bi se izboljšala njihova 
učinkovitost; poziva ESZD in Komisijo, naj določita mandate in proračune, ki ustrezajo 
operacijam, ter oblikujeta izhodno strategijo; v zvezi s tem poziva k bolj rednim 
posvetovanjem z ustreznimi parlamentarnimi odbori in slednje poziva, naj svoje naloge 
in delegacije osredotočijo na področja, kjer se uporabljajo misije in operacije SVOP;

26. poudarja, da je pomembno organizirati skupna usposabljanja in vaje evropskih 
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oboroženih sil ter tako spodbujati interoperabilnost, da bi se čim bolje pripravili na 
misije in obravnavali široko paleto konvencionalnih in nekonvencionalnih groženj;

27. poudarja trajno pomanjkanje opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh misij za 
usposabljanje; je seznanjen s težavami pri pravočasnem zagotavljanju primerne opreme 
(zavezujoči postopki javnega naročanja itd.); meni, da je doseganje pozitivnih 
rezultatov v smislu usposabljanja in svetovanja v korist vojskam v tretjih državah 
dolgoročno izjemno težko izvedljivo, če teh prizadevanj ne spremljajo koristni in 
usklajeni programi za opremo; pozdravlja pobudo za krepitev zmogljivosti v podporo 
varnosti in razvoju, ki je privedla do revizije instrumenta za prispevanje k stabilnosti in 
miru (ICSP+) v letu 2017 za financiranje usposabljanja in zagotavljanja nesmrtonosne 
opreme oboroženim silam tretjih držav; ugotavlja, da so bili do danes sprejeti trije 
projekti, in sicer v Maliju, Srednjeafriški republiki in Burkini Faso; opozarja na močno 
potrebo lokalnega prebivalstva po podpori na področju usposabljanja in zagotavljanja 
opreme;

28. obžaluje problem sestave sil, zlasti na začetku vojaških misij; poudarja, da si EUTM 
Somalia prizadeva združiti potrebne sile; ugotavlja, da je zadnja splošna konferenca o 
sestavi sil, ki je potekala 4. junija 2019, opozorila na morebitno neuspešnost misije 
zaradi pomanjkanja osebja; ugotavlja, da tekoče vojaške operacije Unije zadevajo v 
povprečju le približno deset držav članic; poudarja, da so usposobljenost, strokovnost in 
predanost osebja na terenu ključni elementi za uspeh misije; poziva države članice, naj 
se bolj zavzemajo za kakovost osebja v misijah, ESZD in Komisijo pa, naj povečata 
stopnjo zasedenosti delovnih mest, dodeljenih misijam;

29. se sprašuje, ali je primerno ohraniti nekatere misije; meni, da bi morala Unija svoja 
prizadevanja usmeriti na misije, kjer ima največjo dodano vrednost;

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. septembra 2019, da se pomorska operacija Evropske 
unije v Sredozemlju (EUNAVFORMED Sophia) podaljša za šest mesecev, do 31. 
marca 2020; globoko obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti plovil; poudarja, da je 
nujno treba doseči dogovor med državami članicami in poziva k ponovni vzpostavitvi 
pomorskih sredstev in polnemu izvajanju mandata;

31. meni, da je vprašanje financiranja misij in operacij SVOP bistveno za trajnost te 
politike; poudarja, da je pomembno ponovno pregledati mehanizem Athena, da bo 
zajemal celotne stroške vojaških operacij in misij SVOP; v zvezi s tem podpira predlog 
visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednice 
Komisije, ki ga podpira tudi Komisija, o oblikovanju evropskega mirovnega 
instrumenta, ki bo delno financiral stroške obrambnih dejavnosti Unije, zlasti skupne 
stroške vojaških operacij SVOP ter stroške, povezane s krepitvijo vojaških zmogljivosti 
partnerjev; upa, da bodo države članice hitro dosegle sporazum za vzpostavitev tega 
orodja; poudarja, da je pomembno narediti finančna pravila Unije prožnejša, da bi 
izboljšali njeno sposobnost odzivanja na krize in za izvajanje določb Lizbonske 
pogodbe; poziva države članice in Komisijo, naj razmislijo o prožnem mehanizmu, ki 
bo omogočil državam članicam, ki želijo sodelovati v misiji v okviru SVOP, da nosijo 
stroške, ter tako olajšal njihovo odločitev o začetku ali okrepitvi misije; ugotavlja, da je 
to orodje povsem v skladu s cilji strateške avtonomije Unije na operativnem področju;
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32. podpira oblikovanje vojaških zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za izvršilne 
misije, ki bodo omogočile izvedbo vseh vojaških operacij SVOP; poziva k 
okrepljenemu sodelovanju med vojaškimi zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje 
operacij ter civilnimi zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje operacij; opozarja na 
problem zaposlovanja in zagotavljanja sredstev, da bi lahko bile vojaške zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij popolnoma učinkovite; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj vojaške zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij, ki so 
virtualni subjekt z namenskimi delovnimi mesti, spremeni v trden civilno-vojaški 
subjekt za operativno načrtovanje in vodenje;

33. je seznanjen z neuspehom bojnih skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 2007 niso 
bile nikoli uporabljene, zlasti zaradi pomanjkanja konstruktivnega odnosa vseh držav 
članic ter zapletenega izvajanja in financiranja, v nasprotju s prvotnim ciljem glede 
hitrosti in učinkovitosti; 

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na katero se je 
skliceval, kaže solidarnost med državami članicami v skupnem boju proti terorizmu; 
vendar ugotavlja, da pogoji za aktivacijo člena in pogoji potrebne pomoči niso bili 
nikoli jasno opredeljeni; poziva k bolj operativnemu izvajanju tega orodja;

35. je prepričan, da morajo izvajanje misij in operacij SVOP spremljati prožni instrumenti, 
da bi Uniji in njenim državam članicam omogočili prizadevanja za zagotavljanje 
evropske strateške neodvisnosti, ki bo prispevala k stabilnosti evropske celine; s tem v 
zvezi poudarja učinkovitost modularnih, večnamenskih in resnično operativnih struktur 
poveljevanja, kot je evropska enota – Eurocorps; ugotavlja, da so se misije tega 
glavnega sedeža uspešno razširile in diverzificirale: med letoma 2015 in 2018 je bila 
evropska enota v okviru misij Unije za usposabljanje v Maliju in Srednjeafriški 
republiki (EUTM Mali in EUTM RCA) napotena štirikrat; poziva države članice in 
Komisijo, naj sledijo temu zgledu prožnega in operativnega sodelovanja, ki je že bil 
dokazano koristen in učinkovit;

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito uporabljala vse obstoječe instrumente politike SVOP 
na področju diplomacije, sodelovanja, razvoja, upravljanja konfliktov in ohranjanja 
miru; opozarja, da vojaški in civilni instrumenti SVOP v nobenem primeru ne morejo 
biti edina rešitev za varnostna vprašanja in da je treba vedno sprejeti „celovit pristop“; 
meni, da bo le uporaba vseh teh instrumentov na podlagi „celovitega pristopa“ 
zagotovila potrebno prožnost za učinkovito doseganje najbolj ambicioznih ciljev na 
področju varnosti;

Zmogljivosti in industrija

37. poudarja, da krepitev strateške avtonomije Evrope nujno temelji na povečanju 
zmogljivosti držav članic in njihovega obrambnega proračuna ter krepitvi industrijske in 
tehnološke osnove evropske obrambe;

38. pozdravlja, da se proračuni za obrambo znatno preusmerjajo v korist oboroženih sil; 
meni, da bi to bilo treba podpirati in spodbujati na ravni EU;

39. pozdravlja nedavna prizadevanja evropskih institucij in držav članic, ki so sledile objavi 
globalne strategije EU, da bi obnovile zagon za instrumente skupne varnostne in 
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obrambne politike, ki so bili do takrat virtualni, in v celoti izvajale določbe Lizbonske 
pogodbe; poudarja, da je treba te obetavne cilje zdaj utrditi in jim slediti s konkretnimi 
ukrepi, da bi učinkovito prispevali k varnosti evropske celine;

40. se z zadovoljstvom seznanja s predlogom Evropske komisije z dne 2. maja 2018 o 
oblikovanju proračunske vrstice v višini 13 milijard EUR, namenjene obrambi v 
naslednjem večletnem finančnem okviru v okviru industrijske politike; ugotavlja, da je 
ta predlog, ki odraža zavezo Komisije brez primere, še vedno odvisen od soglasja držav 
članic v naslednjem večletnem finančnem okviru;

41. pozdravlja predlog Komisije iz junija 2017 o ustanovitvi Evropskega obrambnega 
sklada, ki bo omogočil sodelovanje med državami članicami in podpiral evropsko 
obrambno industrijo; ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za katero se sredstva 
Skupnosti uporabljajo za neposredno podporo obrambnim projektom; priznava, da je to 
pomemben dosežek v evropski obrambi, tako na politični kot industrijski ravni; 
ugotavlja, da bi ta evropski obrambni sklad lahko financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo delovni program za leto 2019 za pripravljalni ukrep 
osredotočil na prevlado elektromagnetnega spektra in prihodnje prelomne tehnologije 
na področju obrambe – ključni področji za dolgoročno ohranjanje tehnološke 
neodvisnosti Evrope; prav tako pozdravlja, da je Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 2019, med njimi za Eurodrone, ki je bistveni 
instrument za strateško avtonomijo Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo dvanajst 
dodatnih razpisov za zbiranje predlogov, ki bodo zajemali prednostna vprašanja na vseh 
področjih (zračnem, kopenskem, morskem, kibernetskem in vesoljskem); ugotavlja 
povezavo med odločitvami o prevzemu, ki so jih danes sprejele države članice, in obeti 
za industrijsko in tehnološko sodelovanje v okviru ERS;

42. pozdravlja uspešno izvajanje stalnega strukturnega sodelovanja kot temeljni korak v 
smeri k tesnejšemu sodelovanju na področju varnosti in obrambe med državami 
članicami; poudarja, da je ta določba, uvedena z Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 
46 Pogodbe o delovanju Evropske unije) pravno zavezujoča in vsebuje več ambicioznih 
zavez, da bi evropskim državam, ki to želijo, omogočili hitrejši napredek na področju 
skupnih obrambnih projektov; priznava vlogo, ki jo lahko ima stalno strukturno 
sodelovanje pri strukturiranju evropskega povpraševanja; ugotavlja, da se večje število 
projektov, ki so upravičeni do sredstev za evropski program za razvoj obrambne 
industrije, razvija v okviru stalnega strukturnega sodelovanja in bodo tudi zato 
upravičeni do višje stopnje nepovratnih sredstev; podpira popolno usklajenost projektov 
PESCO in ERS;

43. poudarja, da je pomembno povezati stalno strukturno sodelovanje z usklajenim letnim 
pregledom na področju obrambe, ki se je začelo leta 2017, in evropskim obrambnim 
skladom, da bi okrepili obrambne zmogljivosti držav članic; poudarja, da bodo novi 
projekti morali biti del načrta za razvoj zmogljivosti, ki bo omogočil krepitev 
sodelovanja med državami članicami, da bi v okviru Evropske obrambne agencije 
zapolnili vrzel v zmogljivostih; meni, da bi moral usklajeni letni pregled na področju 
obrambe učinkovito prispevati k usklajevanju naložb in zmogljivosti nacionalnih 
oboroženih sil, s čimer bi zagotovili strateško in operativno avtonomijo EU ter državam 
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članicam omogočili, da učinkoviteje vlagajo v obrambo;

44. je seznanjen s predlogom Komisije, da se 6,5 milijarde EUR v naslednjem večletnem 
finančnem okviru dodeli projektom vojaške mobilnosti;

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 projektov in začetku tretjega vala 13 projektov, 
čeprav do zdaj še noben ni bil uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le štirje projekti 
dosegli svojo začetne operativne zmogljivost; opozarja na pomanjkanje ambicioznosti 
in obsega nekaterih projektov, ki ne odpravljajo najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, 
zlasti tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj sodelujočih držav članic na visoki ravni; meni, da 
morajo za pridružitev tretjih držav veljati strogi pogoji in na podlagi uveljavljene ter 
učinkovite vzajemnosti; poziva države, naj predložijo projekte s strateško evropsko 
razsežnostjo in tako okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo evropske obrambe, ki je 
nujni pogoj za proces strateške avtonomije z osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe evropskih vojsk za delovanje v operacijah; 

46. poudarja, da ima Evropski obrambni sklad še vedno virtualni značaj; opozarja, da ta 
instrument še ni dokončno odobren, aprila 2019 je bil določen le delni in politični 
sporazum; poudarja, da je pomembno ohraniti stališče Evropskega parlamenta glede 
zneska sklada, odprtosti za tretje države in vzpostavitve ustrezne politike intelektualne 
lastnine, povezane z varnostjo in obrambo, da bi zaščitili rezultate raziskav; s tem v 
zvezi opozarja na zelo občutljiv in strateški značaj raziskav na področju obrambe, tako 
za industrijsko konkurenčnost kot strateško avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z raziskavami na področju obrambe; poziva države 
članice, naj vedno sodelujejo v procesu odločanja, da bi se tako izognili birokratskim 
odklonom in zagotovili, da bodo programi ustrezali strateškim potrebam SVOP in držav 
članic; meni, da je uspeh evropskega obrambnega sklada odvisen od njegovih 
zmogljivosti za vključevanje specifičnih obrambnih potreb sodelujočih držav in za 
dodelitev zadostnih proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da se industrijska znanja in 
spretnosti ne bi podvajala, da bi se izognili učinku izključitve nacionalnih naložb v 
obrambo in da izvajanje programov v sodelovanju ne bi bilo vedno bolj zapleteno; 
meni, da je razvoj evropske obrambne industrije z ureditvijo dostopa v Unijo za 
subjekte, ki so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, ki jih financira sklad, popolnoma 
v skladu z evropskim ciljem strateške avtonomije;

47. želi, da odločitve o udeležbi tretjih oseb v projektih PESCO pod nobenim pogojem ne 
smejo izpodbijati pogojev, sprejetih v okviru pogajanj o ERS in evropskem programu za 
razvoj obrambne industrije, ob upoštevanju, da ima financiranje tega programa strogo 
evropski značaj;

48. poudarja strateško razsežnost vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo po 
napredovanju na področju razvoja tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na civilnem 
kot na vojaškem področju in s katerimi se lahko zagotovi evropska strateška 
avtonomnost; pozdravlja predstavitev predloga Komisije o vesoljskem programu v 
višini 16 milijard EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije na področju vesolja v 
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naslednjem večletnem finančnem okviru; pozdravlja napredek, ki je bil dosežen na 
ravni satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, Copernicus, EGNOS); poudarja, da so 
za zagotovitev avtonomije EU pri odločanju in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja razmer v vesolju; meni, da je treba vesoljske 
storitve v celoti uveljaviti v praksi, da bi podprli misije in operacije SVOP s satelitskimi 
slikami visoke ločljivosti; poudarja, da je treba prek Evropskega razvojnega sklada 
financirati industrijske projekte z vesoljsko razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
dodano vrednost;

49. je prepričan, da je v interesu Unije, da ustvari varno in odprto pomorsko okolje, ki 
omogoča prost prehod blaga in ljudi; ugotavlja, da je večina strateških sredstev, ključne 
infrastrukture in zmogljivosti pod nadzorom držav članic in da je njihova pripravljenost 
okrepiti sodelovanje bistvenega pomena za evropsko varnost; potrjuje vlogo EU kot 
sile, ki zagotavlja svetovno pomorsko varnost, in poudarja pomembnost razvoja 
ustreznih vojaških in civilnih zmogljivosti; v zvezi s tem pozdravlja sprejetje 
revidiranega akcijskega načrta strategije EU za pomorsko varnost junija 2018;

50. verjame, da se EU in njene države članice soočajo z grožnjo brez primere v obliki 
kibernetskih napadov, pa tudi kibernetskega kriminala in terorizma; prepričan je, da so 
kibernetski napadi zaradi svoje narave grožnja, na katero se je treba odzvati na ravni 
EU; spodbuja države članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v primeru kibernetskega 
napada na katero izmed njih;

51. pozdravlja prizadevanja za okrepitev zmogljivosti EU za obravnavanje „hibridnih“ 
groženj, ki so kombinacija dvoumnih položajev, neposrednega in posrednega pritiska 
ter združevanja vojaških in nevojaških zmogljivosti, in so del kontinuitete med 
notranjimi in zunanjimi varnostnimi izzivi EU; je seznanjen z razpravami o uporabi 
klavzule o medsebojni pomoči v zvezi s hibridnimi grožnjami, da bi Evropska unija 
lahko zagotavljala učinkovit skupni odziv;

52. priznava vedno pomembnejše mesto umetne inteligence v evropski obrambi; zlasti 
opozarja na številne vojaške aplikacije, ki izhajajo iz obvladovanja umetne inteligence 
in omogočajo vodenje ter spodbujanje operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih obveščevalnih podatkov; poudarja, da je razvoj 
zanesljive umetne inteligence na področju obrambe nepogrešljiva tehnologija za 
zagotavljanje evropske strateške neodvisnosti na področju zmogljivosti in operacij; 
poziva Unijo, naj prek obstoječih instrumentov (Evropski obrambni sklad, Evropski 
svet za inovacije, prihodnji program Obzorje Evropa, program za digitalno Evropo) 
podpre svoje naložbe na tem področju in zlasti v prelomne tehnologije;

53. priznava, da je sodelovanje na področju zmogljivosti še vedno v zgodnji fazi, ter da 
Unija in njene države članice še ne morejo izkoristiti konkretnih rezultatov intenzivnega 
in poglobljenega sodelovanja; prepričan je, da je izvajanje misij in operacij dolgoročno 
ter da temelji na stalni politični volji držav članic; poudarja, da je potrebno prožno 
sodelovanje s prilagodljivimi in modularnimi instrumenti, ki spodbujajo zbliževanje 
strateških kultur in interoperabilnost med prostovoljnimi partnerji in partnerji z 
zmogljivostjo; spodbuja spontano sodelovanje ali vzajemne mehanizme, kot je evropsko 
poveljstvo za zračni prevoz (EATC), ki se je že izkazalo za učinkovito, ter podpira 
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njegovo razširitev na druga področja (helikopter, zdravstvena podpora);

Obrambno sodelovanje in partnerstva SVOP 

54. poudarja, da ambicija evropske strateške avtonomije temelji na sposobnosti Evropejcev, 
da za zaščito svojih interesov delujejo neodvisno ali prek institucionalnega sodelovanja 
(NATO, Organizacija združenih narodov);

55. meni, da se mora evropska strateška avtonomija osredotočiti na trajnostno sodelovanje 
in strateška partnerstva z državami in organizacijami, ki so jim skupne vrednote Unije; 
pozdravlja tudi prispevke partnerjev SVOP k misijam in operacijam Unije;

56. meni, da je bistvenega pomena ohraniti trdno, tesno in prednostno sodelovanje na 
področju varnosti in obrambe in med Unijo in Združenim kraljestvom po brexitu; 
poudarja, da bo sodelovanje z Združenim kraljestvom Uniji omogočilo zmogljivosti in 
operacije na najvišji ravni; meni, da ni primerno, da bi Združeno kraljestvo sistematično 
izključili iz sodelovanja na področju obrambe; predlaga sklenitev pogodbe o varnosti in 
obrambi z Združenim kraljestvom, ki mu bo omogočila, da kar najbolj sodeluje pri 
instrumentih Unije;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije; prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih izzivov, s katerimi se soočata Evropa in njeno 
sosedstvo; meni, da se mora sodelovanje med Unijo in zvezo Nato dopolnjevati in 
spoštovati medsebojne posebnosti in vloge;

58. ugotavlja, kako pomembno je partnerstvo med Unijo in OZN pri reševanju 
mednarodnih sporov in dejavnostih ohranjanja miru; poziva organizaciji, naj še bolj 
uskladita svoja prizadevanja na področjih, kjer izvajata pomembne civilne in vojaške 
misije, da bi se izognili podvajanju in čim bolj povečali sinergije;

59. vztraja, da je pomembno sodelovanje med Unijo in drugimi mednarodnimi 
institucijami, zlasti z Afriško unijo in OVSE; meni, da bi morala Unija ravno tako 
okrepiti dialog in sodelovanje s tretjimi državami v regiji, pa tudi z regionalnimi in 
podregionalnimi organizacijami;

60. meni, da bi kombinacija različnih prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati operativnih, 
ambicioznih in zahtevnih oblik sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur EU, Nata in 
OZN, vzporedno z institucionalnim sodelovanjem in partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila operativno strateško avtonomijo EU; v zvezi 
s tem poudarja, da so primeri sodelovanja, kot so evropska pobuda za posredovanje, 
nordijsko obrambno sodelovanje (NORDEFCO) oziroma vse večje vključevanje 
nemških in nizozemskih oboroženih sil v skladu z logiko krepitve vojaškega 
sodelovanja med državami članicami;

Institucionalni okvir 

61. meni, da dosežki na obrambnem področju odpirajo možnost za pomembne strukturne 
spremembe v prihodnosti; je seznanjen z napovedjo ustanovitve generalnega direktorata 
Evropske komisije za „obrambo in vesolje“ , ki bo v pristojnosti kandidata za komisarja 
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za notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti navedeni novi generalni direktorat odgovoren 
za podporo, usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov držav članic na področju evropske 
obrambe in s tem za prispevanje h krepitvi evropske strateške avtonomije; se seznanja z 
opredelitvijo petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za obrambno opremo, izvajanje akcijskega načrta za 
vojaško mobilnost, okrepitev močne in inovativne vesoljske industrije, izvajanje 
prihodnjega vesoljskega programa), vendar poziva Komisijo, naj podrobneje opredeli 
obliko novega generalnega direktorata; izraža pomisleke glede njegove povezanosti z 
drugimi strukturami, dejavnimi na področju obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

62. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, 
kandidatu za komisarja za notranji trg, visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko ter podpredsedniku Komisije, generalnemu sekretarju Organizacije 
združenih narodov, generalnemu sekretarju zveze Nato, agencijam Evropske unije na 
področju vesolja, varnosti in obrambe ter vladam in nacionalnim parlamentom držav 
članic.


