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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razvoju skupne varnostne in obrambne politike po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe
(2010/2299(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Naslova V Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju evropske varnostne strategije z naslovom „Varna Evropa v boljšem 
svetu“, ki jo je Evropski svet sprejel 12. decembra 2003, in poročila o njenem izvajanju z 
naslovom „Zagotavljanje varnosti v spreminjajočem se svetu“, ki ga je Evropski svet 
sprejel 11. in 12. decembra 2008,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve (obrambo) o skupni varnostni in 
obrambni politiki, sprejetih 9. decembra 2010, 

– ob upoštevanju izida francosko-britanskega vrha o sodelovanju v varnostni in obrambni 
politiki z dne 2. novembra 2010, 

– ob upoštevanju sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje 
delovanje z dne 26. julija 20101,

– ob upoštevanju resolucije z dne 23. novembra 2010 o civilno-vojaškem sodelovanju in 
razvoju civilno-vojaških zmogljivosti2,

– ob upoštevanju resolucije z dne 10. marca 2010 o izvajanju evropske varnostne strategije 
v okviru evropske varnostne in obrambne politike3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2011),

Varnostna in zunanja politika

1. opozarja, da se v mednarodnem sistemu odvijajo hitre in korenite spremembe, ki jih 
povzročata prehajanje moči v roke mednarodnih akterjem v vzponu in vse globlja 
medsebojna odvisnost, ki zajema gospodarske in finančne zadeve, podnebne spremembe, 
omejenost energije in virov ter medsebojno povezane varnostne izzive;

2. se zaveda, da mora Evropska unija v negotovem svetovnem okviru in v času gospodarske 
in finančne krize postati avtonomen strateški akter ter da mora braniti svoje vrednote, 
zasledovati svoje cilje in ščititi svoje državljane, za kar mora razviti skupno vizijo glavnih 
izzivov in groženj ter zagotoviti ustrezna sredstva za odgovor nanje, s tem in z 

                                               
1 UL L 201, 3.8.2010, str. 30-40.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0419.
3 UL C 349E, 22.12.2010, str. 63.
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uresničevanjem dejanske večstranskosti pa prispevati k ohranjanju mednarodnega miru in 
stabilnosti;

3. poudarja, da zahteva strateška avtonomnost na področju varnostnih zadev od EU 
sposobnost dogovoriti se o skupnih političnih ciljih in strateških smernicah, vzpostavljati 
strateška partnerstva s širokim naborom mednarodnih organizacij in držav, zbirati ustrezne 
informacije in oblikovati skupne analize in ocene, izkoriščati in po potrebi združevati 
finančne, vojaške in civilne vire, načrtovati in voditi učinkovite operacije kriznega 
upravljanja v celotnem spektru misij, ki sodijo v okvir petersberških nalog, ter oblikovati 
in izvajati skupno obrambno politiko, s čimer bo postavila prve oprijemljive temelje za 
gradnjo skupne obrambe;

4. poudarja, da nove določbe o skupni varnostni in obrambni politiki (SVOP), ki jih uvaja 
Lizbonska pogodba, jasno izražajo, da namerava Unija delovati kot sila stabilnosti v svetu, 
in zagotavljajo jasen pravni okvir za krepitev njenih zmogljivosti pri uresničevanju 
zunanje in varnostne politike na podlagi celostnega pristopa, ki vključuje uporabo vseh 
instrumentov, ki so na voljo Evropski uniji in njenim državam članicam, za preprečevanje 
in obvladovanje kriz in sporov ter za gradnjo trajnega miru;

5. zlasti poudarja da:

(a) sta SZVP in SVOP, ki je sestavni del prve, umeščeni v pravno zavezujoč 
institucionalni okvir načel EU (kot so demokracija, vladavina prava, univerzalnost in 
neločljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega 
dostojanstva, enakosti in solidarnosti ter spoštovanje načel ustanovne listine Združenih 
narodov in mednarodnega prava) ter da so njuni cilji združeni s splošnimi cilji 
zunanjega delovanja EU;

(b) Evropska unija pri vodenju svoje zunanje in varnostne politike, vključno s SVOP, 
zagotavlja skladnost med različnimi področji svojega zunanjega delovanja ter med njimi 
in drugimi politikami;

(c) podpredsednik/visoki predstavnik vodi skupno zunanjo in varnostno politiko, skupaj s 
Komisijo predlaga odločitve v zvezi s skupno varnostno in obrambno politiko, njene 
misije ter uporabo nacionalnih virov in instrumentov Evropske unije, usklajuje, če je to 
potrebno, civilne in vojaške vidike in predseduje Svetu za zunanje zadeve, obenem pa je 
podpredsednik Komisije, pristojen tako za njene zunanjepolitične odnose, kot tudi za 
usklajevanje in skladnost celotnega zunanjega delovanja Evropske unije;

6. poudarja, da dolžnost doslednosti, kot je opredeljena v Pogodbi, novo besedilo člena 40 
PEU (v skladu s katerim izvajanje SZVP in ostalih politik EU ne vpliva na uporabo 
zadevnih postopkov) ter nedavna sodna praksa Sodišča Evropske unije (glej zadevo 
SALW) ščitijo tako primarnost metode Skupnosti kot posebnosti in prerogative SZVP, 
obenem pa spodbujajo zbliževanje različnih politik, instrumentov, virov in pravnih 
podlag v celosten pristop, v okviru katerega je varnost medresorski cilj zunanjega in 
notranjega delovanja EU, SVOP pa eden od njegovih instrumentov; v tem okviru 
poudarja, da je mogoče civilne in vojaške vire uporabiti tudi v situacijah, ki niso misije 
SVOP, kot je v praksi že dokazal vojaški štab EU, ki je skrbel za usklajevanje vojaških 
zmogljivosti med poplavami v Pakistanu poleti 2010;
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7. zato obžaluje, da več kot eno leto potem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, še ni 
jasnih znakov polizbonskega celostnega pristopa EU, s pomočjo katerega bi lahko, ko gre 
za varnost evropskih državljanov, premostili tradicionalne postopkovne in institucionalne 
ovire, obenem pa ohranili ustrezne pravne prerogative;

8. je prepričan, da zahteva verodostojna politika zunanje varnosti poglobitev medsebojne 
odvisnosti med državami članicami, izboljšanje notranje kohezije ter vzajemno zaupanje 
in solidarnost, v obsegu,  podobnem dosežkom na področju notranje varnosti v okviru 
schengenskega sodelovanja (kjer države schengenskega območja z varovanjem lastnih 
meja varujejo meje drugih držav članic, pri čemer se nacionalna pravila uporabljajo na 
ravni celine in se naloge na področju zaščite državne varnosti lahko izvajajo tudi na 
ozemlju druge države ali v okviru skupnih enot, ki delujejo v skladu z evropskimi 
standardi);

9. poziva Evropski svet, naj svojo nalogo glede določitve strateških interesov in političnih 
ciljev EU opravi z oblikovanjem strategije evropske zunanje politike, ki bo usmerjena v 
mednarodni razvoj in ki bo temeljila na resničnem zbliževanju različnih razsežnosti 
zunanjega delovanja EU ter bo podvržena rednim pregledom;

10. poziva Evropski svet in njegovega predsednika, naj se te naloge loti z vključitvijo v 
politični dialog z Evropskim parlamentom in razpravo o priporočilih Parlamenta; meni, 
da je takšen dialog potreben zaradi novih določb Pogodbe in zaradi potrebe po 
oblikovanju in izvajanju strategije evropske zunanje politike, osnovane na učinkovitem 
celostnem pristopu;

11. poudarja, da je Evropski parlament zaradi preseganja stebrne institucionalne strukture, 
popolne vključitve SZVP/SVOP v okvir načel in ciljev Unije ter vloge, dodeljene 
Evropskemu parlamentu kot telesu, ki neposredno zastopa državljane Unije, bistven vir 
demokratične legitimacije SZVP/SVOP in lahko upravičeno zahteva ustrezno obravnavo 
svojih mnenj in priporočil;

12. poleg tega poudarja, da Evropski parlament na podlagi Pogodbe glasuje o potrditvi 
predsednika/visokega predstavnika in sodeluje pri sprejemanju odločitev o proračunu za 
zunanje delovanje EU, vključno s civilnimi misijami v okviru SZVP in SVOP ter 
upravnimi stroški, ki izhajajo iz vojaškega usklajevanja EU, ter da je soglasje Parlamenta 
bistvenega pomena za preoblikovanje strategij EU v zakonodajo in za sklepanje 
mednarodnih sporazumov, vključno s tistimi, ki se v glavnem nanašajo na SZVP, 
oziroma za vse sporazume z izjemo tistih, ki se nanašajo izključno na SZVP;

13. meni, da je prenehanje pogodbe o Zahodnoevropski uniji (ZEU) in razpustitev skupščine 
ZEU skladna z novim pravnim okvirom, ki ga vzpostavlja Lizbonska pogodba, in da 
razpustitev skupščine ZEU ne ustvarja nikakršne praznine, zaradi katere bi se visoki 
predstavnik/podpredsednik Komisije, Svet in Komisija lahko izognila parlamentarnemu 
nadzoru; izraža svojo pripravljenost za krepitev sodelovanja z nacionalnimi parlamenti 
EU pri izvajanju demokratičnega nadzora nad SZVP in SVOP, katerega cilj je vzajemna 
krepitev vpliva na politične odločitve, ki jih sprejemajo evropske institucije in države 
članice;

14. poudarja vlogo, ki jo pogodbe podeljujejo Komisiji glede izvajanja politik in ukrepov, 



PE458.483v03-00 6/17 PR\859278SL.doc

SL

povezanih z drugimi razsežnostmi zunanjega delovanja Unije, pravice do zakonodajne 
pobude, izvrševanja proračuna in upravljanja programov Skupnosti ter organiziranja 
zunanjega zastopanja Evropske unije razen v primeru SZVP; poziva Svet, Komisijo in 
Parlament, naj okrepijo medsebojno sodelovanje in ob spoštovanju svojih pooblastil 
zagotovijo skladnost med različnimi področji zunanjega delovanja EU in učinkovitejšo 
uporabo instrumentov SVOP;

15. poudarja, da pristojnosti podpredsednice/visoke predstavnice niso enostavno porazdeljene 
na „dva stolčka“, ampak predstavljajo združitev funkcij in virov legitimacije, ki jo 
postavljajo v središče procesa, namenjenega vzpostavljanju skladnosti med različnimi 
instrumenti, nosilci in postopki zunanjega delovanja EU; poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico, naj svojo vlogo opredeli kot proaktivno in si v konstruktivnem dialogu s 
Parlamentom kar najbolj prizadeva za dejavno oblikovanje političnega soglasja med 
državami članicami glede strateških usmeritev in političnih možnosti SZVP in SVOP ter 
za zagotovitev skladnosti SZVP/SVOP, njuno učinkovito usklajevanje in ovrednotenje 
vseh možnih sinergij med njima in ostalimi področji zunanjega delovanja Unije, pa tudi 
notranjimi politikami, ki zadevajo ali vplivajo na zunanje delovanje;

16. meni, da je vloga Evropske službe za zunanje delovanje bistvenega pomena za 
vzpostavitev učinkovitega in celostnega pristopa, ki temelji na celovitem povezovanju 
med SVOP, SZVP in ostalimi razsežnostmi zunanjega delovanja Unije, začenši s politiko 
razvojnega sodelovanja; pozdravlja rezultate pogajanj, ki so privedla do vzpostavitve 
Evropske službe za zunanje delovanje kot strukture, ki služi institucijam Unije in 
različnim razsežnostim njenega zunanjega delovanja, in v okviru katerih je bil tej službi 
dodeljen širok nabor pristojnosti in odgovornosti, hkrati pa tudi trdna povezava s 
Komisijo, ne da bi to kakorkoli posegalo v pooblastila slednje; upa, da bo pristojnost za 
strateško načrtovanje glavnih finančnih instrumentov, povezanih z zunanjim delovanjem 
EU, dodeljena Evropski službi za zunanje delovanje, privedla do njene učinkovite in 
skladne uporabe v okviru načel in ciljev Unije;

17. potrjuje svojo podporo boljšemu usklajevanju in večji sinergiji med civilnimi in 
vojaškimi strukturami in zmogljivostmi za obvladovanje kriznih razmer v okviru 
celostnega pristopa in ob hkratnem ohranjanju razlik med civilnimi in vojaškimi vlogami 
ter različnimi postopki odločanja in hierarhijami poveljevanja;

18. obžaluje dejstvo, da začasna organizacijska shema Evropske službe za zunanje delovanje 
ne vsebuje „ustrezne strukture“, ki bi v skladu z madridskim sporazumom različne enote, 
odgovorne za načrtovanje in programiranje odzivanja na krizne razmere, preprečevanje 
sporov in vzpostavljanje miru, združila s strukturami SVOP; poziva k vzpostavitvi 
odbora za krizno upravljanje, ki bi ga sestavljalo osebje Direktorata za krizno upravljanje 
in načrtovanje (CMPD), civilne zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij 
(CPCC), Vojaškega štaba Evropske unije (EUMS), situacijskega centra EU (EU 
SITCEN), enot za vzpostavljanje miru, preprečevanje sporov, posredovanje in varnostno 
politiko, predsedujoči Politično-varnostnemu odboru (PVO), osebje geografskih uradov 
in drugih oddelkov za zadevne politike v skladu z okoliščinami ter struktur Komisije za 
človekoljubno pomoč in civilno zaščito. Odbor bi bil v pristojnosti 
podpredsednika/visokega predstavnika in izvršnega generalnega sekretarja, njegovo delo 
pa bi usklajeval generalni direktor za odzivanje na krize; poziva podpredsednico/visoko 
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predstavnico in Komisijo, naj odboru zagotovita učinkovit sistem za opozarjanje in 
ukrepanje v kriznih razmerah ter velik prostor za skupne operacije, ki naj se nahaja 
znotraj Evropske službe za zunanje delovanje, s čimer bi zagotovili neprestan in 
neprekinjen nadzor ter se izognili trenutnemu podvajanju operativnega delovanja (sedem 
operativnih pisarn), ki le stežka ustreza potrebi po primernem nadzoru in hitrem 
odzivanju na krizne razmere;

19. meni, da bi moral biti odbor za krizno upravljanje po eni strani odgovoren za vnaprejšnje 
načrtovanje v zvezi z morebitnimi kriznimi območji in scenariji, po drugi strani pa za 
praktično vodenje odzivanja na krizo, pri čemer bi moral tako v Bruslju kot na terenu 
usklajevati uporabo različnih finančnih instrumentov in razpoložljivih zmogljivosti Unije, 
ne da bi pri tem posegal v specifične postopke odločanja in pravne podlage, ki veljajo za 
uporabo civilnih in vojaških zmogljivosti v okviru SZVP/SVOP ali za uporabo 
instrumentov Skupnosti;

20. poudarja potrebo po krepitvi ter po smotrnejši razporeditvi in organizaciji civilnih 
struktur, služb in enot, ki so v okviru Evropske službe za zunanje delovanje in Komisije 
odgovorne za odzivanje na krizne razmere, še posebej pa:

(a) poziva h krepitvi enote za operativno načrtovanje civilnih misij znotraj civilne 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC);

(b) ponovno poziva, naj se osebje Komisije, ki je v preteklosti načrtovalo in 
programiralo ukrepe za odzivanje na krizne razmere v skladu s členom 3 
instrumenta za stabilnost, vključi v strukture Evropske službe za zunanje 
delovanje na področju kriznega upravljanja in vzpostavljanja miru in naj se 
nekdanja delovna mesta Relex/A2, ki so bila v okviru novih instrumentov zunanje 
politike dodeljena Enoti 2 (12 mest AD in 5 mest AST), prenesejo na Evropsko 
službo za zunanje delovanje; poudarja, da je takšen prenos pogoj za sprostitev 
rezerve pod ustrezno postavko proračuna Komisije;

(c) podpira projekt centra skupnih služb za upravljanje misij SVOP oziroma 
medinstitucionalnega urada, ki bo združil Enoto 3 Komisije (operacije SZVP na 
področju instrumentov zunanje politike – nekdanja enota Relex/A3) in Enoto za 
podporo misijam v okviru civilne zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij 
(CPCC); ugotavlja, da bi novi urad s tem, ko bi vodje misij razbremenil 
opravljanja upravnih nalog, prevzel odgovornosti na področju kadrovske politike, 
logistike, javnih naročil in finančnih virov civilnih misij SVOP (ki bi pridobile 
pravno osebnost) in zagotovil večjo učinkovitost tako z združevanjem upravnih 
funkcij, začenši z izbiranjem in zaposlovanjem osebja, kot tudi s centralizacijo 
javnih naročil in upravljanja opreme;

21. obžaluje pičle rezultate, ki jih je obrodil proces civilnega globalnega cilja 2010 na 
področju civilnih zmogljivosti, in še posebej neskladje med številom osebja, ki so ga 
države članice imenovale na papirju, in tistim, ki je bilo dejansko na voljo za misije ter 
skromen napredek na področju usposabljanja človeških virov (ni skupnih standardov, 
omejeno število programov usposabljanja, ki so bili naloženi na program priložnosti za 
usposabljanje Schoolmaster v okviru programskega orodja Goalkeeper); poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico, Svet in države članice, naj usklajeno pristopijo k 
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ponovni oživitvi razvoja civilnih zmogljivosti, predvsem na področju zaposlovanja, 
usposabljanja in razmeščanja;

Varnost in obramba

22. ponovno poudarja, da so zanesljive vojaške zmogljivosti nujen pogoj za avtonomno 
SVOP in za učinkovit in celovit pristop ter da se lahko takšne zmogljivosti uporabljajo v 
različne namene, vključno s civilnimi, v okviru načel, ki določajo delovanje EU na 
mednarodni ravni, in neodvisne narave pravnega reda EU;

23. obžaluje ostro nasprotje med 200 milijardami EUR, ki jih države članice letno porabijo za 
obrambo, premajhnimi sredstvi, ki jih ima na voljo EU, ter boleče dolgotrajnimi 
konferencami za oblikovanje sil za vojaške operacije EU v trenutku, ko se soočamo s 
premajhnimi zmogljivostmi in maloštevilnim osebjem;

24. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da lahko trenutni varčevalni ukrepi privedejo do zmanjšanja 
sredstev, ki na evropski ravni ni usklajeno, in do nadaljnjega podvajanja, ki lahko postavi 
pod vprašaj tudi samo SVOP, namesto da bi države članice usmerili k smotrnejši porabi 
sredstev, namenjenih obrambi, pri čemer bi države združile in si delile večji delež 
obrambnih zmogljivosti, proračuna in zahtev ter tako dosegle večjo varnost za svoje 
državljane;

25. obžaluje pogosto podvajanje obrambnih programov v Uniji, kot je na primer več kot 20 
programov oklepnikov, šest različnih programov bojnih podmornic, pet programov raket 
zemlja-zrak in trije programi bojnih zrakoplovov, kar pomeni, da ekonomije obsega niso 
dosežene in da se tratijo omejena ekonomska sredstva, cene evropske obrambne opreme 
pa so posledično pretirano visoke;

26. ponovno poudarja, da se je treba z vsemi zgornjimi vprašanji soočiti s pomočjo jasne in 
dolgoročne skupne politične strategije, pri čemer je treba v celoti izkoristiti možnosti, ki 
jih nudi Lizbonska pogodba, ter da mora kakršna koli skupna obrambna politika, katere 
namen je postopna vzpostavitev skupne obrambe, služiti krepitvi sposobnosti EU za 
odzivanje na krizne razmere in vzpostavljanje dolgoročnega miru, predvsem pa zagotoviti 
strateško avtonomijo Evrope in se izogniti temu, da bi se njen ugled na mednarodnem 
prizorišču zmanjšal; poziva nacionalne parlamente, naj se v odnosu do zadevnih 
institucionalnih partnerjev pridružijo ustrezni skupni pobudi, kakor tudi k organizaciji 
izrednega zasedanja Evropskega sveta, posvečenega obrambi; ponovno poziva k pripravi 
bele knjige o evropski obrambi;

27. je seznanjen s francosko-britansko pobudo z dne 2. novembra 2010 o sodelovanju na 
področju varnosti in obrambe in upa, da lahko ta služi kot katalizator za nadaljnji 
napredek na evropski ravni, ki bo skladen z institucionalnim okvirom in zahtevami po 
tehnološki, industrijski in operativni racionalizaciji in združevanju, ki so dale navdih za 
to pobudo;

28. poudarja, da stalno strukturno sodelovanje (PESCO) ne predstavlja le politične nujnosti, 
ampak je v Pogodbi opredeljeno kot pravno obvezujoča in ne kot prostovoljna naloga 
(države članice „vzpostavijo“ namesto „lahko vzpostavijo“); poziva Svet in države 
članice, naj to upoštevajo in ukrepajo na tem področju s takojšnjo opredelitvijo ciljev in 
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vsebine stalnega strukturnega sodelovanja, ki naj v čim večji meri vključuje države 
članice in tudi oceni ustreznost izvajanja na podlagi spremenljive geometrije;

29. meni, da je treba okrepiti vlogo obrambnih ministrov tako na področjih, povezanih z 
delovanjem Sveta za zunanje zadeve, kot tudi v okviru Evropske obrambne agencije; 
meni, da bi se moralo število tovrstnih srečanj povečati;

30. priporoča resen razmislek glede dejanskega učinka določbe o medsebojni pomoči v 
primeru oboroženega napada na ozemlje ene izmed držav članic, pri čemer je treba rešiti 
odprta vprašanja glede izvedbenih določb, ki so bile umaknjene iz osnutka Pogodbe o 
delovanju Evropske unije; poziva k oblikovanju političnih smernic, zlasti ob upoštevanju 
nedavnega prenehanja veljavnosti spremenjene bruseljske pogodbe (ZEU);

31. ugotavlja, da je v procesu razvoja SVOP prišel čas za to, da političnim in institucionalnim 
dosežkom sledijo konkretni dosežki na področju vojaških zmogljivosti; poudarja, da 
nudijo določbe, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, številne možnosti za spodbujanje 
razvoja takšnih zmogljivosti in vzpostavitev okvira za postopno oblikovanje obrambne 
politike EU, ter vztraja, da je učinkovita uporaba omenjenih določb nujna;

32. priporoča, naj se države članice celovito zavežejo k zagotavljanju in vzdržnosti vojaških 
zmogljivosti ter se tako odzovejo na trende, ki dajejo večji poudarek kvalitativnim 
vidikom; podpira zahteve, ki so bile dane na neformalnem zasedanju obrambnih 
ministrov v Gentu ter predstavljene v nemško-švedskem dokumentu in weimarski pobudi, 
in poziva k takojšnjemu pričetku izvajanja operativne faze, kot izhaja iz sklepov Sveta, 
sprejetih decembra 2010, v katerih so se obrambni ministri dogovorili, da bi Evropska 
obrambna agencija morala okrepiti svoja prizadevanja za lažjo določitev območij, na 
katerih je mogoče združevanje in skupno izkoriščanje vojaških zmogljivosti; poziva 
agencijo, naj pripravi seznam morebitnih novih projektov sodelovanja (na primer na 
področju satelitskih komunikacij, zdravstvene podpore in pomorske logistike), s čimer bi 
se izognili podvajanju stroškov in povečali interoperabilnost;

33. podpira priporočila Sveta za zunanje zadeve, ki je potekal januarja 2011 in ki 
podpredsednico/visoko predstavnico poziva k obravnavi vprašanj, predstavljenih v 
weimarski pobudi, s čimer bi na podlagi poročila, ki ga mora Svetu za zunanje zadeve 
predstaviti do sredine leta 2011, omogočila sprejem praktičnih ukrepov, s katerimi bi do 
konca leta v čim večji meri dosegli konkretne rezultate, vključno z možnostjo razširitve 
tovrstnih pobud na druge zainteresirane države članice;

34. ponovno poudarja potrebo po preseganju trenutnega neravnovesja na področju 
načrtovanja in izvajanja zmogljivosti civilnih in vojaških operacij z vzpostavitvijo 
stalnega vojaško-strateškega poveljstva ali operativnega štaba (OHQ) na ravni EU, ki bi 
deloval podobno kot civilna zmogljivost za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC);
poudarja, da so se sporazumi Berlin Plus izvajali le v omejenem obsegu, saj so bili do 
sedaj omejeni na prevzeme obstoječih misij NATA, in opozarja na težave, povezane z 
okvirom „nation track“, ki temelji na uporabi petih nacionalnih operativnih štabov, še 
posebej pa na razdrobljenost pri načrtovanju političnih in strateških operacij (koncept 
kriznega upravljanja, vojaško strateške opcije in začetna direktiva) ter na posledične 
težave pri oblikovanju sil in večjo zapletenost usklajevanja civilnih in vojaških 
zmogljivosti;
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35. meni, da obstoječi operativni center, ki sicer predstavlja dobrodošel prvi korak naprej, ne 
ustreza zahtevam (ni naključje, da center ni bil še nikoli uporabljen) in da ga je treba 
preoblikovati v stalni center ter mu omogočiti upravljanje misij v obsegu, ki bo večji od 
sedanjega (približno 2.000 vojakov), to pa je mogoče doseči z znatnim povečanjem 
njegovega osebja in odpravo nezanesljivosti komunikacijskih in informacijskih sistemov 
EU, ki je nastala zaradi neobstoja stalne strukture C2 (in ustreznega zakonskega okvira), 
kar lahko negativno vpliva tudi na poznavanje situacije; zagovarja kolokacijo vojaškega 
operativnega štaba in civilnega štaba, ki bi omogočila izvajanje celotnega nabora 
vojaških in civilnih operacij ter popolno izkoriščanje morebitnih sinergijskih učinkov, ob 
upoštevanju posebnosti civilne in vojaške hierarhije poveljevanja, različnih postopkov 
odločanja in dogovorov glede financiranja;

36. pozdravlja dejstvo, da je podpredsednica/visoka predstavnica v svojem odzivu na 
weimarsko pobudo priznala potrebo po zmogljivosti za izvajanje vojaških operacij EU; 
vztraja, da bi morala analiza stroškovne učinkovitosti, ki jo je zahtevala 
podpredsednica/visoka predstavnica, vključiti tudi stroške, ki nastajajo zaradi neobstoja 
operativnega štaba na ravni EU; izraža svojo namero, da bo podprl študijo o zgornjem 
vprašanju ter o morebitnih stroških in dogovorih glede financiranja nove strukture;

37. priznava ustreznost bojnih skupin, vendar poziva k resnemu premisleku glede koncepta in 
strukture teh skupin, ki do sedaj v praksi še niso delovale; meni, da bi se naj:

– ob vsaki zamenjavi predsedstva Svetu EU oblikovala bojna skupina v trenutno sprejeti 
sestavi in manjša bojna skupina, ki bi bila specializirana (nišne zmogljivosti) in/ali 
pripravljena na obvladovanje sporov nizke intenzitete, ki terjajo mešano delovanje 
(civilno/vojaško);

– njihovi operativni stroški knjižili v breme mehanizma ATHENA, katerega pregled je 
predviden v času poljskega predsedovanja;

38. spodbuja vodjo Evropske obrambne agencije/podpredsednico/visoko predstavnico in 
Komisijo k vzpostavitvi tesnega sodelovanja med agencijo in Komisijo, v okviru katerega 
bi okrepili zmogljivosti za dvojno uporabo ter tako izboljšali sinergijsko upravljanje 
civilno-vojaških virov, predvsem prek teme „Varnost“ znotraj okvirnega programa za 
raziskave in tehnološki razvoj; zato pozdravlja pričakovani osmi okvirni program, ki bo 
zajemal tudi področje zunanje varnosti; 

39. poziva k vzpostavitvi konstruktivnega dialoga med Komisijo, Parlamentom, Evropsko 
obrambno agencijo in sodelujočimi državami članicami o pripravah na osmi okvirni 
program s ciljem vlaganj na ravni EU v tehnološka področja, ki so v skupnem interesu, 
pri čemer je treba upoštevati tudi dejstvo, da izdatki za raziskave in razvoj na področju 
obrambe v Evropi trenutno znašajo okrog 10 % izdatkov, ki jih temu namenjajo ZDA;

40. ponovno poudarja, da je vzpostavitev konkurenčnega evropskega trga za varnost in 
obrambo skupaj z evropsko obrambno tehnološko in industrijsko osnovo (EDTIB) 
(vključno z določitvijo ključnih industrijskih zmogljivosti, varnostjo oskrbe med 
državami članicami, večjo konkurenco na trgu obrambne opreme, poglobljeno in 
raznoliko izbiro dobaviteljev in večjim sodelovanjem na področju oboroževanja) eden 
izmed predpogojev za avtonomno SVOP;
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41. poudarja pomen, ki ga ima za evropski obrambni trg prenos naslednjih direktiv v 
nacionalno zakonodajo:

– (do 30. 6. 2011) Direktive 2009/43/ES o prenosu obrambnih proizvodov 
znotraj Skupnosti, in

– (do 31. 8. 2011) Direktive 2009/81/ES o postopkih za oddajo naročil na 
področju obrambe in varnosti;

priporoča državam članicam, naj pod vodstvom Komisije dosledno spoštujejo časovne 
roke in oblikujejo potrebne izvedbene predpise ter hkrati poskrbijo za pripravljenost 
osebja na izvajanje nove zakonodaje;

42. poudarja, da je za krepitev porajajočega se evropskega trga za varnost in obrambo treba 
odpraviti praznino na področju predpisov in standardov, saj takšno stanje omejuje 
priložnosti za delovanje na trgu tako velikim kot tudi malim in srednjim podjetjem in 
preprečuje interoperabilnost varnostnih sistemov; v celoti podpira delo Evropske 
obrambne agencije v okviru nove pravne podlage, ki jo zagotavlja Lizbonska pogodba; 
zagovarja tesno sodelovanje s Komisijo, ki je pravno pristojna za reguliranje trga za 
varnost in obrambo;

43. poziva sodelujoče države članice, naj sodelovanje v Evropski obrambni agenciji 
obravnavajo kot stalno zavezo in ji zagotovijo potrebne človeške in ekonomske vire; 
poziva k povišanju izdatkov, namenjenih operativnim projektom in študijam (ki so 
povprečno predstavljali približno 25 % proračuna), če bi se, žal, glasovanje z vetom glede 
povečanja proračuna še naprej nadaljevalo;

44. poziva države članice, ki sodelujejo v Evropski obrambni agenciji, naj lojalno in družno 
podprejo delo in pobude, ki jih je predstavila podpredsednica/visoka predstavnica kot 
vodja agencije, in poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj vzpostavi način dela, 
ki bo vsem sodelujočim državam članicam omogočil redno in dejavno sodelovanje pri 
sprejemanju odločitev, skladno z medvladno naravo agencije in določbami Pogodbe, 
katerih namen je oblikovanje političnega soglasja;

Zunanja in notranja varnost

45. meni, da je treba zunanje in notranje vidike varnosti v EU obravnavati kot dopolnjujoči se 
razsežnosti iste strategije, kot Evropski svet jasno poudarja vse od srečanj v Tampereju 
(1999), Feiri (2010) in Stockholmu (2010), ko je sprejel cilje v zvezi z evropskim 
območjem svobode, varnosti in pravice za obdobje 2010–2014;

46. meni, da v sodobnem času, še zlasti pa po 11. septembru, postaja vse bolj jasno, da se 
proti številnim čezmejnim nevarnostim, kot so terorizem, organizirani kriminal, 
kibernetski kriminal, mamila in trgovina z ljudmi, ni mogoče boriti brez usklajenega 
delovanja, ki vključuje „zunanje“ varnostne politike ter „notranje“ zakonske in politične 
ukrepe in orodja, ki sta jih napovedala že prvi akcijski načrt EU za boj proti terorizmu 
(2001) in strategija Evropske unije za boj proti terorizmu (2005);
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47. priznava, da postajajo povezave med zunanjimi in notranjimi varnostnimi politikami 
vedno bolj očitne tako v državah članicah kot tudi v tretjih državah, na primer v ZDA, 
kjer so leta 2003 z združitvijo 22 zveznih agencij ustanovili Ministrstvo za domovinsko 
varnost, ki sedaj zaposluje več kot 200 000 uradnikov in katerega proračun znaša več kot 
40 milijard USD letno; meni, da ni presenetljivo, da so glavne naloge Ministrstva za 
domovinsko varnost deloma enake tistim, ki jih je Evropska unija povezala z 
ustanovitvijo območja svobode, varnosti in pravice (varovanje zunanjih meja, migracije, 
boj proti terorizmu);

48. pozdravlja dejstvo, da ključne določbe Lizbonske pogodbe odražajo prilagoditev zgoraj 
omenjenega stanja in potrebo po izkoriščanju sinergij med zunanjo in notranjo varnostjo, 
vključno z:
– razširitvijo pristojnosti SVOP z obsežnejšimi misijami, ki sodijo v okvir petersberških 

nalog in bi lahko prispevale k boju proti terorizmu, med drugim tudi z nudenjem 
podpore tretjim državam za boj proti terorizmu na njihovem ozemlju; priporoča široko 
razlago teh določb;

– solidarnostno klavzulo: Parlament se strinja, da mora ta mehanizem postati operativen, 
in pozdravlja dejstvo, da sta Komisija in podpredsednica/visoka predstavnica obljubili, 
da bosta leta 2011 pripravili medsektorski predlog, ki bo zagotovil podlago za skupno 
zavezo EU o uporabi solidarnostne klavzule v praksi;

49. meni, da evropska varnostna strategija (2003) in strategija notranje varnosti (2010) 
skladno izpostavljata številna skupna področja, kot so terorizem, organizirani kriminal in 
kibernetska varnost, ki zadevajo obe razsežnosti varnosti; se zato strinja, da je treba 
izboljšati načine za združevanje notranje in zunanje varnostne razsežnosti, kar je 
Komisija predlagala že v svojem sporočilu z naslovom „Strategija notranje varnosti EU: 
pet korakov k varnejši Evropi“ (2010);

50. meni, da se dopolnjevanje ciljev zunanje in notranje varnosti kaže v naslednjih dejstvih:

– PVO in COSI (odbor za notranjo varnost, ki je bil ustanovljen s PDEU) ter situacijski 
center in agencije, povezane z varnostjo, kot so EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX, 
bodo sodelovali in institucijam EU posredovali skupno oceno ogroženosti;

– s povezavo schengenskega informacijskega sistema z drugimi vseevropskimi 
mrežami, kot sta VIS in EURODAC, bo nastal model zbiranja varnostnih informacij 
po vzoru ameriškega modela, ki povezuje mreži ministrstva za zunanje zadeve in 
ministrstva za domovinsko varnost, ki sta povezani s preprečevanjem terorizma;

– sledenje financiranja terorističnih dejavnosti so pred kratkim nadgradili evropsko-
ameriški sporazum TFTP in vsi zakonodajni ukrepi, ki nalagajo sledljivost sumljivih 
transakcij;

– opredelitev evropskih ključnih infrastruktur upošteva učinek človeških posegov 
(terorističnih napadov);

51. meni, da je torej z vsemi zgoraj navedenimi pobudami mogoče začeti le ob trdni pravni 
podlagi in zakonodajnih ukrepih, ki jih je mogoče sprejeti v skladu z običajno notranjo 
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ureditvijo pristojnosti v EU, s kvalificirano večino v Svetu, soodločanjem Evropskega 
parlamenta ter nenazadnje ob sodnem nadzoru Sodišča Evropske unije;

52. meni, da bo potem logično, da bo v primeru, ko bo ista nevarnost zahtevala uporabo 
zunanjih in notranjih varnostnih ukrepov, EU dala prednost tistim razpoložljivim 
ukrepom, ki bodo bolj učinkoviti in pravno neoporečni, pri čemer slednji izhajajo iz 
notranje pristojnosti; meni, da bi vloga Evropskega parlamenta prav tako morala biti 
odločilna za povezane posebne strategije in ukrepe SZVP;

53. opozarja Svet in podpredsednico/visoko predstavnico, da sta odgovorna za obveščanje 
Parlamenta o stanju zunanjih odnosov, še posebej pa odnosov s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, s katerimi potekajo pogajanja o sklenitvi sporazumov, ki 
so v interesu EU, ali pa so ti že bili sklenjeni; opozarja Svet, da se mora o sporazumih 
glede izmenjave tajnih podatkov s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, ki 
se ne nanašajo izključno na SZVP, pogajati in jih sklepati na način, ki omogoča, da bo 
Parlament obveščen in vanje vključen v skladu s členom 218(6) PDEU; v tem okviru si 
pridržuje pravico do odločanja, ali sporazum med državami članicami Evropske unije, ki 
se srečujejo v okviru Sveta, o varstvu tajnih podatkov, ki si jih izmenjujejo v interesu 
Evropske unije, morebiti posega v posebne pravice, ki jih Parlamentu podeljuje Pogodba;

Zagotavljanje varnosti s pomočjo operacij

54. ugotavlja, da je EU od leta 2003 do danes izvedla številne misije (24) na treh celinah, ki 
so vsebovale različne oblike posredovanja, pri čemer je bila večina civilnih misij 
osredotočena na policijo, reforme varnostnega sektorja in utrditev pravne države;

55. ugotavlja, da ta trend potrjujejo tudi značilnosti trinajstih misij, ki trenutno potekajo, in 
da se poleg te razvrstitve od misij v vedno večji meri zahteva, da prevzemajo 
„večnamensko“ vlogo, kot v primeru misije EULEX Kosovo, ki združuje številne 
funkcije (policijski, carinski in pravosodni sistem) s funkcijami usposabljanja, 
spremljanja in pomoči ter izvršilne naloge, ali pa v nedavni misiji EUTM Somalija, ki 
ima sedež v Ugandi in naj bi zagotavljala vojaško usposabljanje za varnostne sile začasne 
zvezne vlade, kar je primer vedno večjega poudarka na nalogah, povezanih z reformo 
varnostnega sektorja, na področju vojaškega kriznega upravljanja; 

56. pozdravlja tekočo revizijo obstoječih konceptov SVOP; zlasti ugotavlja, da bo načelo 
pravne države obravnavano kot vseobsegajoč koncept, ki bo zajemal policijo, pravosodje, 
civilno upravo, carino, mejni nadzor in druga zadevna področja, kar bo načrtovalcem in 
strokovnjakom, ki delajo na terenu, koristilo pri vzpostavljanju in izvajanju misij s 
krepitvijo in/ali nadomestitvijo (izvršilnih) nalog; podpira prizadevanja za razvoj 
koncepta misij SVOP na področju pravosodja in ugotavlja, da se je treba izogniti 
nepotrebnemu podvajanju z morebitnimi drugimi programi Skupnosti; izraža dvom, ali je 
vrsta nalog, ki jih je do sedaj izvedla misija EULEX Irak, skladna z značilnostmi misije 
SVOP;

57. ugotavlja tudi, da je Lizbonska pogodba potrdila razširitev misij, ki sodijo v okvir 
petersberških nalog, ki je dejansko že potekala v letih pred pričetkom veljavnosti 
Pogodbe, ter na ta način preoblikovala in vzpostavila okrepljen politično-pravni okvir, ki 
je skladen z dejanskim stanjem;
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58. odločno zagovarja potrebo po nadgradnji pridobljenih izkušenj, da bi misijam dali nov 
zagon tako s kvantitativnega vidika (misija EUTM Somalija predstavlja edino novo 
misijo v zadnjih dveh letih) kot tudi s kvalitativnega vidika, saj so misije merilo 
uspešnosti izvajanja pristojnosti SVOP in tako tudi verodostojnosti Unije kot akterja na 
mednarodni ravni;

59. poudarja nujno potrebo po doseganju konkretnega napredka na različnih tehničnih, 
pravnih in operativnih področjih, še posebej pa na politično-strateškem področju; zelo 
priporoča, da se vsaka misija umesti v jasno politično strategijo (na srednji in dolgi rok): 
takšna povezava je bistvenega pomena za operativni uspeh posameznega posredovanja 
ter za prekinitev začaranega kroga, v katerem SVOP ne nastopa kot instrument SZVP, 
ampak jo nadomešča, zaradi česar prihaja do številnih nedoslednosti;

60. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da povezava z jasno politično strategijo do danes ni bila 
vzpostavljena in da v večini primerov tudi v prihodnje ne bo vzpostavljena, kar bo imelo 
negativne vplive na uspešnost in učinkovitost misij, na primer:

– misija EUPOL v Afganistanu ima zaradi pomanjkanja jasne strategije in zaradi 
okvira, ki ga vsiljuje strategija ZDA AFPAK, le majhen vpliv;

– misija EULEX Kosovo je bila med drugim oslabljena zaradi razhajajočih se stališč 
držav članic glede priznanja neodvisnosti te države, danes pa glede logičnega in 
koristnega prevzema misije NATO KFOR;

– misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPPS nista imeli znatnega učinka na razvoj 
sporov zaradi neobstoja močne politične in diplomatske strategije, ki bi jo bilo treba 
oblikovati za ponovno okrepitev delovanja na palestinskih ozemljih;

– misija EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini (ki se je začela leta 2004 z 
izvajanjem sporazumov Berlin Plus) bi lahko dosegla glavne cilje, za kar pa bi bilo 
treba s političnega vidika oceniti možnosti za zaključek misije in za vrnitev 
pomembnih finančnih in človeških virov (več kot 1.400 oseb);

– misija EU NAVFOR Somalija se kljub svoji pomembni vlogi in uspehu sooča s 
pomanjkanjem jasne regionalne strategije, s katero bi odpravili temeljne vzroke za 
piratstvo in se učinkovito spopadli s kronično nestabilnostjo Afriškega roga;

61. poziva k tesnejšemu usklajevanju na terenu, pri čemer je bistvenega pomena vloga vodij 
delegacij (danes so to uradniki Evropske službe za zunanje delovanje in ne več Komisije) 
in posebnih predstavnikov Evropske unije; meni, da mora takšno usklajevanje potekati na 
različnih ravneh, predvsem pa:

– med misijami EU, ki delujejo na istem območju, s čimer bi se izognili 
nedoslednosti in podvajanju prizadevanj, kot se je na primer dogajalo v Bosni in 
Hercegovini zaradi nekdanjih razlik med pristojnostmi misije EUFOR Althea in 
misije EUPM na področju boja proti organiziranemu kriminalu;

– med misijami SVOP ter ostalimi akterji in instrumenti Unije, predvsem na ozemlju 
Palestine in Afrike;
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– med EU in drugimi mednarodnimi akterji, ki delujejo na istem področju, s čimer bi 
izboljšali sodelovanje na strateški (na primer dejavnosti za usposabljanje 
afganistanskih varnostnih sil, ki so razdeljene med EU, ZDA in NATO) in 
operativni ravni (predvsem s sklicevanjem na sporazume, ki urejajo manevrski 
prostor za delovanje na terenu, omogočajo izmenjavo tajnih podatkov in 
zagotavljajo varovanje evropskega osebja s strani enot Nata);

62. priporoča reformo mehanizma ATHENA, s katero bi racionalizirali in povečali delež 
skupnih stroškov (ki so v tem trenutku ocenjeni na približno 10 %) ter tako zagotovili 
pravičnejšo porazdelitev bremen vojaških operacij, v katerih bi morali sodelujoči v misiji, 
ki že nosijo izjemno odgovornost glede tveganj in stroškov, glede na sedanje razmere 
prevzeti še dodatno ekonomsko odgovornost;

63. pozdravlja rezultat, dosežen v okviru madridskega sporazuma o vzpostavitvi Evropske 
službe za zunanje delovanje, ki je predvidel oblikovanje posebnih proračunskih postavk 
za glavne misije SVOP (EULEX Kosovo, EUPOL Afganistan, EUMM Gruzija) za 
zagotavljanje večje preglednosti in boljšega nadzora izdatkov s strani Parlamenta; 
potrjuje svojo pripravljenost za sodelovanje z novim stalnim predsedstvom Politično-
varnostnega odbora, da bi izboljšali in povečali učinkovitost skupnih posvetovalnih 
sestankov o SZVP v skladu z izjavo podpredsednice/visoke predstavnice o politični 
odgovornosti, sprejeto v Madridu;

64. poziva, naj se skladno z določbami Lizbonske pogodbe oblikuje zagonski sklad za 
pripravljalne dejavnosti pred pričetkom vojaških operacij, ki bo pospešil dodeljevanje 
sredstev, in naj se ta ukrep vključi v predlog za revizijo mehanizma ATHENA;

65. priporoča sprejem ukrepov za odpravo težav pri iskanju strokovnjakov za delo v civilnih 
misijah (kot v primeru misij EULEX Kosovo in EUPOL Afganistan), ki so se izkazale za 
najpogostejšo obliko posredovanja, in vzpostavitev mehanizmov za hitro razmestitev sil 
in njihovo vzdržnost;

66. priporoča, naj se v okviru načela enakosti med spoloma, skladno z resolucijo 
Varnostnega sveta Združenih narodov 1325, ter zato, da bi se povečala učinkovitost 
civilnih in vojaških misij, zagotovi ustrezno vključevanje žensk na vseh ravneh kriznega 
upravljanja;

67. poziva podpredsednico/visoko predstavnico k sprejemu ustreznih ukrepov za izboljšanje 
učinkovitosti uporabe evropskih virov in zmogljivosti za civilne misije ter z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so stroški ukrepov za zagotavljanje varnosti misij v okviru 
EUJUST LEX Irak in EUPOL Afganistan, ki jih izvajajo zasebna varnostna podjetja, 
visoki;

68. poudarja potrebo po vzpostavitvi trdnejših formalnih institucionalnih postopkov, da bi 
tako omogočili redno vrednotenje izvajanja misij na terenu na podlagi skupnih meril; 
meni, da bi na ta način ustvarili pogoje za ovrednotenje pridobljenih izkušenj s politično-
strateškega, tehničnega, pravnega in operativnega vidika, kar bi dolgoročno prispevalo k 
izboljšanju tekočih posegov in k oblikovanju meril, ki bi se uporabljala v kriznih 
razmerah in s katerimi bi vzpostavili večje ravnotežje med strateškimi interesi in 
razpoložljivimi viri;
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Varnost in partnerstvo

69. potrjuje, da se morata trend k večpolarnosti v mednarodnem sistemu in vzpostavljanje 
strateških partnerstev navezati na dejavno zavezo k spodbujanju večstranskosti kot 
razsežnosti, ki je najbolj skladna s posebno naravo EU in vse večjo stopnjo medsebojne 
odvisnosti, ki je značilna za proces globalizacije;

70. meni, da imajo Združeni narodi v tem okviru osrednjo vlogo; opozarja, da Lizbonska 
pogodba Evropsko unijo obvezuje k spodbujanju večstranskih rešitev, še posebej v okviru 
Združenih narodov, in da mora mednarodno delovanje Unije temeljiti na načelih 
ustanovne listine ZN;

71. priznava, da je s pravnega vidika Lizbonska pogodba presegla predhodno ločevanje na 
politike Unije in politike Skupnosti, saj je določila enoten status pravne osebe in utrdila 
avtonomijo pravnega reda EU v razmerju do mednarodnega prava, tudi kar zadeva 
mednarodno varnost, kot je razvidno iz sodne prakse Sodišča Evropske unije v zadevi 
Kadi (v skladu s katero lahko „mednarodno pravo pronica v pravni red EU le pod pogoji, 
ki jih določajo ustavna načela Skupnosti“);

72. poziva države članice, ki sodelujejo v Varnostnem svetu, naj ščitijo stališča in interese 
Unije in naj podpredsednico/visoko predstavnico vabijo, da v tem forumu in v skladu z 
določbami Lizbonske pogodbe predstavlja stališča Unije;

73. poudarja potrebo po krepitvi sodelovanja med Evropsko unijo in Združenimi narodi na 
področju kriznega upravljanja, zlasti v začetni fazi kriz, v tesni povezavi z ustreznimi 
strukturami novoustanovljene Evropske službe za zunanje delovanje;

74. priznava, da NATO še naprej ostaja bistvenega pomena za kolektivno varnost svojih 
držav članic; pozdravlja dejstvo, da se je Francija ponovno pridružila združenemu 
poveljstvu Severnoatlantskega zavezništva, in meni, da bi ta odločitev morala prispevati k 
manjši meri zadržanosti glede razvoja skupne obrambne politike na ravni EU;

75. pozdravlja sporazum o nadaljnji krepitvi strateškega partnerstva EU-NATO v okviru 
novega strateškega koncepta Nata; ponovno poudarja pomen tesnejšega sodelovanja med 
Evropsko unijo in Natom pri kriznem upravljanju v duhu medsebojne krepitve in ob 
spoštovanju neodvisnosti obeh strani pri sprejemanju odločitev; opozarja na to, da se je 
treba izogibati nepotrebnemu podvajanju prizadevanj in virov za krizno upravljanje, ter 
poziva EU in NATO, naj na ustrezen način poglobita svoje sodelovanje;

76. poudarja, da je afriška celina bistvenega pomena za varnost EU ter za ohranjanje miru in 
preprečevanje sporov; podpira tesno sodelovanje med EU in Afriško unijo v okviru 
partnerstva za mir in varnost ter v povezavi s skupno strategijo Afrika-EU; izraža 
naklonjenost večjemu vključevanju Afriške unije, predvsem na področju kriznega 
upravljanja, in ponovno poudarja, da si morajo Komisija in države članice prizadevati za 
praktične ukrepe za boj proti trgovanju z lahkim strelnim orožjem in orožjem malega 
kalibra ter njegovemu širjenju; podpira zaveze, predstavljene v izjavi iz Tripolija, glede 
strukture za mir in varnost v Afriki, ki bi naj postala v celoti operativna;
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77. priporoča zlasti razvoj afriških zmogljivosti za zgodnje opozarjanje in preprečevanje 
sporov, okrepitev zmogljivosti za posredovanje v okviru „skupine modrih“ ter preučitev 
možnosti za izvajanje priporočil iz Prodijevega poročila o financiranju afriških mirovnih 
operacij; spodbuja razvoj odnosov na podlagi sodelovanja in krepitev zmogljivosti 
podregionalnih organizacij;

78. opozarja, da je treba poleg partnerstev z drugimi mednarodnimi organizacijami, kot so 
ZN, NATO in AU, v okviru SVOP krepiti tudi sodelovanje s posameznimi tretjimi 
državami; ugotavlja, da izkušnje kažejo, da lahko tretje države k misijam SVOP 
pomembno pripomorejo z materialnimi sredstvi, človeškimi viri in strokovnim znanjem, 
kot v primeru operacij EUFOR Čad/CAR, v kateri je Rusija zagotovila zelo potrebne 
helikopterje, in EUFOR Althea, v kateri so države, kot sta Turčija in Maroko, prispevale 
znatne kvote vojakov; nadalje meni, da lahko vključitev tretjih držav poveča legitimnost 
operacij SVOP in pomaga vzpostaviti dialog o varnosti na meji s pomembnimi partnerji;

79. meni, da mora tak dialog zajemati oceno nevarnosti, vključevati (kjer je to potrebno) 
sodelovanje tretjih držav na vajah in usposabljanjih EU ter voditi k tesnejšemu 
medsebojnemu čezmejnemu povezovanju; meni, da je treba je odpraviti postopkovne 
ovire in tako spodbuditi sodelovanje s tretjimi državami ter se izogibati zamud, do katerih 
bi lahko prišlo zaradi pogajanj o posameznih prispevkih; meni, da bi v ta namen lahko z 
nekaterimi tretjimi državami vzpostavili okvirne sporazume in standardne postopke, s 
pomočjo katerih bi poenostavili njihovo prispevanje;

°

° °

80. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici/visoki 
predstavnici, Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic, parlamentarni skupščini Nata, 
generalnemu sekretarju Združenih narodov in generalnemu sekretarju Nata.


