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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi morala biti v sedanjem globalnem varnostnem okolju, v katerem se 
nekatere države znova oddaljujejo od multilateralizma, sestavni del strateške 
avtonomije EU neodvisna zmogljivost za zagotavljanje varnosti državljanov pred vse 
številnejšimi grožnjami, tudi oboroženimi spopadi v njeni bližini, kibernetskimi napadi 
in dezinformacijskimi kampanjami, skupaj z aktivnim spodbujanjem miru, stabilnosti, 
človekovih pravic in demokracije v njenem sosedstvu in širše ter s spodbujanjem njenih 
vrednot;

2. poudarja, da je treba sicer spoštovati tradicijo vojaške nevtralnosti več držav članic, a je 
vseeno nujno zagotoviti podporo državljanov EU za podkrepitev politične ambicije 
obrambne politike EU; poudarja, da so po zadnjih raziskavah javnega mnenja tri četrtine 
državljanov EU naklonjene tesnejšemu sodelovanju na področju varnosti in obrambe 
med državami članicam in torej podpirajo skupno obrambno in varnostno politiko za 
države članice, ta delež pa je že od leta 2004 nad 70 %;

3. ugotavlja, da se je Unija prepozno odzvala in se s političnega, diplomatskega in 
vojaškega vidika prepozno prilagodila novim krizam in novim mednarodnim razmeram; 
meni, da na področju obrambe ni politične volje za celovito izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb, številne oblike sodelovanja med državami članicami pa so oslabile 
zmogljivost Unije, da igra odločilno vlogo v zunanjih krizah;

4. poziva k postopnemu izvajanju skupne obrambne politike (člen 42(2) PEU) in sčasoma 
k skupni obrambi, pa tudi k okrepitvi pristopov za preprečevanje in reševanje sporov, 
vključno s povečanjem finančnih, upravnih in človeških virov, namenjenih mediaciji, 
dialogu, spravi, izgradnji miru in takojšnjim odzivom na krize;

5. zato poziva Evropski svet, naj sprejme odločno zavezo za dolgoročni razvoj evropske 
obrambne unije z jasnim časovnim načrtom; prav tako ga odločno poziva, naj na 
področju SZVP in SVOP, kadar to dopušča Pogodba o Evropski uniji, odločitve, tudi o 
civilnih misijah v okviru SVOP, namesto z glasovanjem s soglasjem odslej sprejema z 
glasovanjem s kvalificirano večino; poleg tega priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na evropski celini in v njeni neposredni okolici;

6. pozdravlja izvajanje stalnega strukturnega sodelovanja, predvidenega v členih 42(6) in 
46 PEU, kot prvi pomemben korak v smeri tesnejšega sodelovanja na področju varnosti 
in obrambe med državami članicami; poudarja, da imajo države članice v skladu s 
pravili notranjega upravljanja možnost, da Komisijo vključijo v postopke projektov v 
zvezi s stalnim strukturnim sodelovanjem;

7. pozdravlja politične smernice novoizvoljene predsednice Komisije Ursule von der 
Leyen, ki so zasnovane na „geopolitični“ razsežnosti, in poudarja, da je treba v 
naslednjih petih letih sprejeti dodatne drzne ukrepe za uresničitev evropske obrambne 
unije; poleg tega pozdravlja nadaljnje zaveze, da bo uresničena dolgoletna zahteva 
Parlamenta za večjo institucionalno prepoznavnost na področju obrambe ter v ta namen 
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predlagana ustanovitev posebnega generalnega direktorata;

8. pozdravlja, da je več držav članic nedavno pozvalo k ustanovitvi varnostnega sveta EU, 
da bi uskladili obrambne politike držav članic, zlasti glede kibernetske varnosti in boja 
proti terorizmu, ter skupnega razvoja obrambne strategije EU; meni, da je treba dodatno 
opredeliti zlasti institucionalno razsežnost tega koncepta in ustrezno oceniti njegovo 
dodano vrednost;

9. meni, da bi bila bela knjiga EU o varnosti in obrambi ključno strateško orodje za 
okrepitev upravljanja obrambne politike EU, ob postopnem oblikovanju evropske 
obrambne unije pa bi zagotovila strateško in dolgoročno načrtovanje ter omogočila 
postopno sinhronizacijo obrambnih ciklov v državah članicah; poziva Svet in 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, naj pripravita takšno orodje, da bi ga med drugim vključili v načrtovanje 
večletnega finančnega okvira ter zagotovili skladnost med izvedbenim načrtom EU na 
področju varnosti in obrambe v okviru globalne strategije, usklajenim letnim pregledom 
na področju obrambe in stalnim strukturnim sodelovanjem;

10. poudarja, da bi morala bela knjiga EU opisati tudi možne scenarije za morebitne 
prihodnje vojaške operacije in obravnavati vprašanje, kako in pod kakšnimi pogoji 
obstajajo ustrezni in legitimni razlogi za napotitev misij SVOP za reševanje kriznih 
razmer, humanitarnih kriz in konfliktov;

11. meni, da bi bilo treba instrument usklajenega letnega pregleda na področju obrambe 
reformirati, da bi zagotovil bolj strateško izvajanje v skladu s posodobljeno globalno 
strategijo EU; poudarja, da bo za nadaljnji razvoj strateške avtonomije EU, zasidrane v 
stalnem strukturnem sodelovanju, potrebna razprava o obsegu projektov, ki se razvijajo 
pod njegovim okriljem; poudarja, da je potrebno pojasnilo o medsebojnem delovanju 
različnih pobud, ki jih izvajajo države članice v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja, zlasti v zvezi s projekti, kot so evropske intervencijske sile, država nosilka, 
skupne sile ali Eurocorps, saj se opirajo na različne stopnje institucionalnega 
sodelovanja;

12. poudarja, da bi moralo tesnejše povezovanje na področju varnosti in obrambe pomeniti 
tudi večji demokratični nadzor, za katerega je zadolžen Parlament; zato poudarja 
potrebo po okrepitvi vloge Parlamenta na tem področju, in sicer prek polnopravnega 
odbora za varnost in obrambo, ki bi ga dopolnjevala skupna medparlamentarna srečanja 
med predstavniki nacionalnih parlamentov in poslanci Evropskega parlamenta; poziva 
vlade držav članic, naj vključijo nacionalne parlamente, da bi sodelovali pri odločitvah, 
sprejetih na področju SVOP;

13. želi spomniti na člen 44 PEU, ki vsebuje dodatne določbe o prožnosti in uvaja možnost, 
da se izvajanje nalog kriznega upravljanja dodeli skupini držav članic, ki bi te naloge 
opravljale v imenu EU in pod političnim nadzorom ter strateškim usmerjanjem 
Političnega in varnostnega odbora in Evropske službe za zunanje delovanje;

14. ponovno poudarja, da je treba odstraniti ovire za napotitev bojnih skupin EU, in meni, 
da zahteva za soglasje v Svetu spodkopava sam namen teh skupin – da bi delovale kot 
vojaška zmogljivost za hitro odzivanje na nastajajoče krize in konflikte po svetu; meni, 
da je treba te skupine preoblikovati v stalne večnacionalne enote, in poziva k vključitvi 
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obstoječih evropskih vojaških struktur v institucionalni okvir EU;

15. poudarja, da bi morala prihodnja konferenca o prihodnosti Evrope vključevati razmislek 
o prihodnji evropski obrambni uniji, zlasti pa potrebo po vzpostavitvi evropskih 
intervencijskih sil z dovolj učinkovitimi obrambnimi zmogljivostmi za ohranjanje miru 
in preprečevanje konfliktov ter krepitev mednarodne varnosti v skladu z Ustanovno 
listino OZN in nalogami iz člena 43(1) PEU;

16. svari pred množico institucionalnih akterjev in prekrivanjem obrambnega okolja EU; 
poziva vse deležnike, naj razmislijo o tem, kako bi bilo mogoče to okolje izboljšati, da 
bi bilo razumljivejše za državljane, bolj institucionalno, bolj usklajeno in učinkovitejše 
pri izvajanju;

17. poziva Svet, naj glede na možnost izstopa Združenega kraljestva iz EU sprejme nujne 
ukrepe v zvezi z udeležbo tretjih strani v stalnem strukturnem sodelovanju;

18. ponovno potrjuje zavezanost Unije zvezi NATO, ki ostaja ključni steber naše skupne 
varnosti; vendar ugotavlja, da tesno sodelovanje med EU in njenimi najbližjimi 
zavezniki ne bi smelo ovirati oblikovanja evropske obrambne unije;

19. meni, da je konkurenčna obrambna industrija bistvenega pomena za Evropo; opozarja, 
da so kljub prizadevanjem v zadnjih letih, kot v primeru evropskega programa za razvoj 
obrambne industrije in Evropskega obrambnega sklada, različni nacionalni predpisi, 
postopki izdaje dovoljenj in seznami za nadzor izvoza, pa tudi pomanjkanje izmenjave 
informacij, še vedno ključne ovire pri oblikovanju resnične in učinkovite evropske 
obrambne industrije;

20. poudarja podporo vzpostavitvi avtonomne obveščevalne zmogljivosti EU, ki bi morala 
okrepiti skupna varnostna prizadevanja in zagotoviti interoperabilnost med 
nacionalnimi obveščevalnimi službami;

21. poziva k razmisleku o vlogi, ki bi jo morala imeti Evropska obrambna agencija pri 
postopnem oblikovanju skupne obrambne politike EU;

22. poudarja, da je treba okrepiti Evropsko obrambno agencijo in ji zagotoviti potrebna 
sredstva ter politično podporo, da bo lahko imela vodilno in usklajevalno vlogo v SVZP 
EU, tudi pri razvoju zmogljivosti, raziskavah in nabavi; ponavlja svoje stališče, da se to 
lahko najbolje doseže s financiranjem stroškov za zaposlene in za delovanje agencije iz 
proračuna Unije;

23. ugotavlja, da se klavzula o medsebojni pomoči (člen 42(7) PEU) osredotoča na 
obveznosti držav članic (in ne na obveznosti same EU), medtem ko solidarnostna 
klavzula (člen 222 PDEU) Uniji in njenim državam članicam zagotavlja skupno 
delovanje, vendar obe klavzuli vključujeta zavezujoče obveznosti med državami 
članicami, hkrati pa predpisujeta razloge za uporabo „vseh razpoložljivih sredstev“, 
kadar se to zahteva; zato meni, da so nadaljnja pojasnila o aktivaciji, izvajanju in 
medsebojnem povezovanju klavzul v celoti upravičena, zlasti kadar je tveganje nejasno;

24. ponovno poudarja, da člen 42(7) PEU opredeljuje klavzulo o vzajemni pomoči v okviru 
kolektivne varnosti; poudarja, da lahko člen 42(7) PEU, na katerega se je doslej 
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sklicevalo le enkrat, spodbudi nadaljnji razvoj varnostne in obrambne politike EU, kar 
bi privedlo do odločnejših zavez vseh držav članic; obžaluje, da pogoji za aktivacijo 
člena in pogoji za zagotavljanje potrebne pomoči niso bili nikoli jasno opredeljeni; 
poziva k analizi izvajanja klavzule o medsebojni pomoči in k pripravi nadaljnjih 
smernic za njeno prihodnje izvajanje;

25. poudarja, da solidarnostna klavzula (člen 222 PDEU) Uniji in državam članicam ponuja 
tudi možnost zagotavljanja pomoči državi članici, ki je žrtev terorističnega napada, 
naravne nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil človek; opozarja, da je v strategiji 
Evropske unije za kibernetsko varnost iz leta 2013 navedeno, da so posebej resni 
kibernetski incidenti ali napadi lahko zadosten razlog, da država članica uveljavlja 
solidarnostno klavzulo EU, torej člen 222 PDEU; opozarja tudi da Sklep 
Sveta 2014/415/EU z dne 24. junija 2014 o načinu izvajanja solidarnostne klavzule s 
strani Unije1 določa, da je v solidarnostni klavzuli Unija pozvana, naj uporabi vsa 
razpoložljiva sredstva, vključno s strukturami, razvitimi v okviru SVOP; poziva države 
članice, naj razmislijo o uporabi solidarnostne klavzule v prihodnosti.

1 UL L 192, 1.7.2014, str. 53.
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