
 

 

P7_TA(2013)0513 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013 o izvajanju skupne 

varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu 

parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) (14605/1/2012 – 2013/2105(INI)) 

 

Evropski parlament, 

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

varnostni politiki, zlasti dela o evropski varnostni in obrambni politiki (14605/1/2012), 

– ob upoštevanju členov 2, 3, 21, 24 in 36 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),  

– ob upoštevanju naslova V Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. decembra 2012, 

–  ob upoštevanju sklepov medparlamentarne konference za skupno zunanjo in varnostno 

politiko ter skupno varnostno in obrambno politiko z dne 6. septembra 2013, 

– 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 o skupni varnostni in obrambni politiki z dne 

1. decembra 2011 in 23. julija 2012 ter sklepov Sveta o združevanju in souporabi vojaških 

zmogljivosti z dne 23. marca 2012, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o strategiji za pomorsko varnost z dne 26. aprila 2010, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o zaščiti ključne informacijske infrastrukture z dne 

27. maja 2011 in predhodnih sklepov Sveta o kibernetski varnosti, 

– ob upoštevanju kodeksa ravnanja za združevanje in souporabo zmogljivosti, ki so ga 

sprejeli obrambni ministri EU 19. novembra 2012, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. julija 2013 z naslovom „Za konkurenčnejši 

in učinkovitejši obrambni in varnostni sektor” (COM(2013)0542), 

– ob upoštevanju Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 

o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti1, 

– ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in 

storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 
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2004/17/ES in 2004/18/ES1, 

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 12. septembra 2013 o pomorski razsežnosti skupne 

varnostne in obrambne politike2 ter o vojaških strukturah EU: trenutno stanje in obeti3, z 

dne 22. novembra 2012 o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike4, o klavzuli o 

medsebojni obrambi in solidarnostni klavzuli EU: politična in operativna razsežnost5, o 

vlogi skupne varnostne in obrambne politike v primeru podnebno pogojenih kriz in 

naravnih nesreč6 ter o kibernetski varnosti in obrambi7, pa tudi resolucij z dne 14. 

decembra 2011 o vplivu finančne krize na obrambne sektorje držav članic EU8, z dne 11. 

maja 2011 o razvoju skupne varnostne in obrambne politike po začetku veljavnosti 

Lizbonske pogodbe9 in z dne 23. novembra 2010 o civilno-vojaškem sodelovanju in 

razvoju civilno-vojaških zmogljivosti10, 

– ob upoštevanju svojih priporočil visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko/podpredsednici Komisije, Svetu in Komisiji z dne 13. junija 2013 o pregledu 

organizacije in delovanja Evropske službe za zunanje delovanje v letu 201311 in pregleda 

delovanja te službe v letu 2013, ki ga je visoka predstavnica predložila julija 201312, 

–  ob upoštevanju poročila visoke predstavnice/podpredsednice Komisije z dne 

15. oktobra 2013 o skupni varnostni in obrambni politiki, 

–  ob upoštevanju poročila Evropske službe za zunanje delovanje o reviziji postopkov 

skupne varnostne in obrambne politike za krizno upravljanje, ki ga je 18. junija 2013 

sprejel Politični in varnostni odbor (PSC), 

– ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov, 

– ob upoštevanju člena 119(1) Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0360/2013), 

Evropska varnost in obramba v spreminjajočem se svetu 

1.  je seznanjen z velikimi in stalnimi spremembami v geopolitičnem okolju, za katere so 

značilne večdimenzionalne in asimetrične grožnje, nadnacionalni terorizem, vzpon novih 

sil in strateški premik pozornosti ZDA k tihomorski regiji, vse hujša revščina, lakota in 

nestabilnost v južni soseščini EU, vse večji pomorski varnostni izzivi, širjenje orožja za 

množično uničevanje in povečano nezakonito trgovanje z ročnim orožjem malega kalibra 

in lahkim strelnim orožjem, izzivi pri zanesljivi oskrbi z energijo, zlom finančnega 
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sistema ter huda in dolgotrajna finančna in gospodarska kriza, ki bo imela velik vpliv na 

BDP številnih držav članic EU in posledično na nacionalne obrambne proračune na obeh 

straneh Atlantika; 

2.  je prepričan, da je ponovna opredelitev in povečanje vloge Evrope v svetu eden največjih 

izzivov 21. stoletja in da je napočil trenutek, ko bodo morale države članice Unije 

pokazati potrebno politično voljo, da bo EU postala pomemben akter na svetovnem 

prizorišču in zagotavljala varnost z dejansko strateško avtonomnostjo; meni, da je 

potrebna sprememba miselnosti držav članic, da bi utrdili evropski pristop k zavzeti in 

učinkoviti varnostni in obrambni politiki; 

3.  zato pozdravlja sklep Evropskega sveta, da na vrhu decembra 2013 organizira razpravo o 

varnosti in obrambi; meni, da je to primerna priložnost, da se na najvišji politični ravni 

poudari, da so varnostna in obrambna vprašanja še vedno pomembna in da je evropska 

razsežnost bolj aktualna kot kdaj prej, in da se to sporoči evropski javnosti; je trdno 

prepričan, da mora biti EU sposobna zagotoviti varnost svojim državljanom, se zavzemati 

za temeljne vrednote in jih braniti, prevzeti svoj delež odgovornosti za svetovni mir ter 

odigrati učinkovito vlogo pri preprečevanju in upravljanju regionalnih kriz v širši 

soseščini, s tem pa prispevati k njihovemu reševanju in se zaščititi pred njihovimi 

negativnimi učinki; 

4.  pozdravlja tudi vmesno poročilo visoke predstavnice/podpredsednice Komisije o skupni 

varnostni in obrambni politiki, ki se osredotoča na številne ovire, s katerimi se slednja 

sooča; vseeno obžaluje dejstvo, da poročilo ne predlaga več v smislu ukrepov, ki naj bi 

odpravili prav pomanjkljivosti skupne varnostne in obrambne politike; 

5.  z zanimanjem pričakuje pomembne odločitve, ki bodo sprejete na decembrskem vrhu, in 

v tem poročilu podaja svoja priporočila v skladu z nedavnimi stališči Evropskega 

parlamenta, pri čemer posveča pozornost potekajoči razpravi o treh glavnih skupinah 

vprašanj, ki jih je Evropski svet opredelil decembra 2012; 

Izkoristek potenciala pogodb 

6. ugotavlja, da Lizbonska pogodba na področju skupne varnostne in obrambne politike 

uvaja več novih instrumentov, ki še niso bili uporabljeni v praksi;  

7.  v zvezi s tem opozarja na možnost stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) med 

državami članicami (člen 46(6) PEU), prenos instrumentov ter zmogljivosti za 

načrtovanje in izvajanje vojaških operacij skupne varnostne in obrambne politike na to 

skupino držav članic (člena 42(5) in 44(1) PEU) ter ustanovitev zagonskega sklada za 

pripravljalne dejavnosti za misije, ki se ne krijejo iz proračuna Unije (člen 41(3) PEU) in 

niso vključene v mehanizem Athena; zato poziva predsednika Evropskega sveta in visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj se ustanovi zagonski sklad; v tem okviru poudarja, 

kako pomembno je vključiti vprašanja skupne varnostne in obrambne politike v politike 

EU, ki večplastno vplivajo na varnost in obrambo ali prispevajo k skupni varnostni in 

obrambni politiki, na primer na področju razvoja in človekovih pravic, industrijskih 

raziskav in inovacij, notranjega trga, mednarodne trgovine, vesolja in drugod, da se 

podprejo države članice, ki sodelujejo pri krepitvi skupne varnostne in obrambne politike; 

8.  poudarja, da so te sporazumne določbe pomembne za razvoj skupne varnostne in 

obrambne politike, in poziva Evropski svet, naj organizira resno razpravo o njihovem 



 

 

izvajanju na usklajen način; poziva predsednika Evropskega sveta, predsednika Komisije 

in visoko predstavnico/podpredsednico, naj v tem procesu odigrajo dejavno vlogo; 

Prva skupina: izboljšanje učinkovitosti, prepoznavnosti in vpliva skupne varnostne in 

obrambne politike 

9. poudarja, da naj bi se EU v skladu s pogodbama zavzemala za mir, svoje vrednote in 

blaginjo svojih državljanov (člen 3 PEU), na mednarodnem prizorišču pa naj bi si 

prizadevala za utrjevanje in podporo demokracije, pravne države in človekovih pravic ter 

za preprečevanje sporov in krepitev mednarodne varnosti v skladu s cilji in načeli 

ustanovne listine Združenih narodov, helsinške sklepne listine in pariške listine, tudi s 

tistimi, ki se nanašajo na zunanje meje (člen 21 PEU); je prepričan, da skupna varnostna 

in obrambna politika služi tem ciljem, zato jo je treba nadgraditi; 

10. poudarja, da je glavna prednost Evropske unije ta, da ima na voljo različne politike in 

instrumente, ki jih združuje v tako imenovanem celostnem pristopu, in da bi bilo mogoče 

z vključitvijo skupne varnostne in obrambne politike v ta pristop doseči boljše rezultate 

na vseh ravneh; v zvezi s tem pozdravlja pregled organizacije in delovanja Evropske 

službe za zunanje delovanje, ki ga je visoka predstavnica/podpredsednica objavila julija 

2013 in v katerem je priznala, da obstajajo težave z usklajevanjem ter hitrostjo in 

učinkovitostjo odločanja na področju skupne varnostne in obrambne politike; z 

zanimanjem pričakuje konkretne odločitve, ki naj bi bile sprejete na decembrskem vrhu, 

in pričakuje, da bo v prihodnjem skupnem sporočilu visoke predstavnice/podpredsednice 

in Komisije o izvajanju celostnega pristopa nadaljnje vključevanje skupne varnostne in 

obrambne politike temeljito analizirano;  

11. znova izraža prepričanje, da so elementi evropske varnostne strategije iz leta 2003, ki je 

bila dopolnjena v letu 2008, še vedno ustrezni, vendar bi morala EU to strategijo 

pregledati in dopolniti, pri tem pa upoštevati nedavne dogodke in nov nabor varnostnih 

izzivov in tveganj ter znova opredeliti svoje strateške interese, cilje in prednostne naloge, 

z večjim poudarkom na zaščiti svojih državljanov,obrambi ključnih infrastruktur in svoji 

soseščini ter z učinkovitejšim prepletanjem različnih regionalnih in tematskih 

podstrategij; meni, da bo ta pregled ponudil jasnejši strateški okvir za zunanje delovanje 

EU in povečal skladnost, hkrati pa omogočil boljše obveščanje državljanov o prihodnjih 

izzivih in tveganjih; zato poziva Evropski svet, naj začne razpravo o ustreznem 

strateškem okviru za Unijo, pooblasti visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj 

še pred koncem leta 2014 pripravi predloge v zvezi s tem, ter z rednim posodabljanjem 

poskrbi za trajnostne nadaljnje ukrepe, kot so bili prvotno opredeljeni v okviru evropske 

varnostne strategije; 

12. poziva k pregledu strateškega okvira EU, ki naj bo podlaga za belo knjigo o varnostni in 

obrambni politiki EU, in predlaga, da bi Evropski svet lahko sprožil potrebni postopek; 

poziva države članice EU, naj resno preučijo evropsko razsežnost v svojih nacionalnih 

varnostnih strategijah, belih knjigah in odločanju na področju obrambe; poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj pripravi skupni obrazec za načrtovanje sočasnih 

nacionalnih revizij; 

13. poudarja, da je treba zagotoviti, da bo EU z misijami za krizno upravljanje sposobna 

prispevati k preprečevanju, stabilizaciji in reševanju konfliktov; 

14. je prepričan, da uvedba klavzule o vzajemni obrambi in solidarnostne klavzule v pogodbi 



 

 

(člen 42(7) PEU in člen 222 PDEU) utrjuje občutek skupne prihodnosti med evropskimi 

državljani; opominja države članice, da bo lahko Unija svojo vlogo v svetu odigrala le v 

duhu zavezanosti, medsebojnega razumevanja in resnične solidarnosti, s čimer bo 

prispevala k varnosti Evrope in svojih državljanov; zato izreka pohvalo Komisiji in 

Evropski službi za zunanje delovanje za skupni predlog o načinu izvajanja solidarnostne 

klavzule s strani Unije ter poziva voditelje držav in vlad, naj potrdijo zavezanost vzajemni 

solidarnosti in ponudijo jasno operativno razlago obeh klavzul; 

15. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da število in pravočasnost misij in operacij skupne varnostne 

in obrambne politike ter razvoj civilnih in zlasti vojaških sredstev in zmogljivosti za to 

politiko ne izpolnjujejo zahtev, glede na to, da postaja soseščina EU vse bolj nevarna in 

nestabilna; še zlasti obžaluje omejen obseg misij skupne varnostne in obrambne politike v 

zvezi s krizo v Libiji in Maliju ter dejstvo, da so postopki odločanja v Uniji premalo 

prožni, zaradi česar prihaja do zapoznelih učinkovitih odzivov v kriznih scenarijih, kot 

ponazarjata oba primera; poziva k spremljanju razmer in nadaljevanju operativnega 

delovanja v vzhodni Evropi in na južnem Kavkazu, ki je že prineslo pozitivne rezultate; 

poziva k bolj ambicioznim ciljem in resnejšim prizadevanjem za boljšo zasnovo 

prihodnjih misij in operacij skupne varnostne in obrambne politike ob upoštevanju 

izkušenj ter k oblikovanju ustreznih strategij izhoda; poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj usmerja ta proces, in v zvezi s tem pozdravlja njeno 

poročilo, objavljeno 15. oktobra 2013, kot pomemben korak k učinkovitejši in bolj 

proaktivni skupni varnostni in obrambni politiki; 

16. poudarja, da je treba povečati prepoznavnost evropskega kriznega upravljanja in vsa 

prizadevanja osredotočiti na skupno varnostno in obrambno politiko, ob tem pa v skladu z 

določbami člena 44 PEU v primerih, ko je to ustrezno, sprejeti sklep Sveta, s katerim bo 

izvajanje nalog preneseno na skupino držav članic, ki so na to pripravljene in imajo tudi 

ustrezne zmogljivosti;  

17. na osnovi nedavnih izkušenj izraža zaskrbljenost, da celostni pristop h kriznemu 

upravljanju še ni v celoti izkoriščen; meni, da so misije in operacije bolj smiselne, če so 

vključene v regionalne strategije, o čemer priča primer Afriškega roga; je seznanjen s 

predlogi postopkov za krizno upravljanje za operacije skupne varnostne in obrambne 

politike, ki so jih države članice sprejele 18. junija 2013; 

18. predlaga, da se funkcionalni problemi pri civilnih misijah skupne varnostne in obrambne 

politike, zlasti kar zadeva hiter začetek teh misij in kadrovske vire, rešijo s pregledom 

njihovega pravnega in finančnega okvira, ki pogosto otežuje proces odločanja in privede 

do zamud; poziva k povečanju števila usposobljenih in politično neodvisnih strateških 

načrtovalcev, ki je v primerjavi s številom misij premajhno; poziva države članice, naj 

oblikujejo civilne rezervne enote, ki bi jih bilo mogoče po potrebi hitro uporabiti, in v 

zvezi s tem pozdravlja nedavno odprtje stalnega skladišča skupne varnostne in obrambne 

politike;  

19. opozarja na svojo resolucijo iz leta 2001, ki je zahtevala ustanovitev evropskih civilnih 

mirovnih sil; pozdravlja nedavna prizadevanja za ustanovitev prostovoljskih enot za 

humanitarno pomoč v sklopu Komisije in skupine strokovnjakov s področja mediacije, 

dialoga in sprave v Evropski službi za zunanje delovanje; pozdravlja tudi obstoj in 

nadaljevanje partnerstva za vzpostavljanje miru med Evropsko službo za zunanje 

delovanje in ustreznimi interesnimi skupinami civilne družbe; 



 

 

20. poudarja pomembno vlogo mediacije in dialoga v preprečevanju in mirnem reševanju 

sporov; izreka pohvalo za napredek, ki ga je Evropska služba za zunanje delovanje 

dosegla pri krepitvi svojih zmogljivosti za mediacijo, in ponovno poudarja, da podpira 

nadaljnje povečevanje evropskih zmogljivosti na tem področju; meni, da je uspešno 

sodelovanje Evropskega parlamenta v postopkih mediacije dokazalo, kako pomembna je 

lahko vloga poslancev v podpiranju postopkov mediacije in dialoga, ter namerava še 

dodatno okrepiti svoja prizadevanja na tem področju; 

21. predlaga, da se v vse misije skupne varnostne in obrambne politike vključijo svetovalci na 

področju človekovih pravic in spolov, ter spodbuja izmenjavo najboljše prakse med 

misijami skupne varnostne in obrambne politike, da bi v celoti upoštevali vprašanja 

človekovih pravic ter popolnoma zaščitili ženske in jih vključili v reševanje konfliktov in 

urejanje razmer po konfliktih; poziva Svet in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

sprejmeta nadaljnje ukrepe za vključevanje vidikov spolov v kadrovsko načrtovanje misij 

skupne varnostne in obrambne politike; 

22. opozarja, da sta za uspešne vojaške operacije potrebna jasno vodenje in nadzor; zato 

znova poziva k ustanovitvi stalnega vojaškega operativnega poveljstva; z obžalovanjem 

ugotavlja, da pri tem vprašanju ni bilo napredka in da se nekatere države članice tej 

zamisli odločno upirajo; poudarja še, da skupna varnostna in obrambna politika brez 

ustreznega zgodnjega opozarjanja in obveščevalne podpore ne bo učinkovita; zato meni, 

da bi moralo imeti omenjeno poveljstvo obveščevalni oddelek in oddelek za zgodnje 

opozarjanje/seznanjanje z razmerami;  

23. znova izraža podporo začasni rešitvi in opozarja na svoj predlog za izboljšanje razmer 

dejavnega operativnega centra za Afriški rog in za zagotavljanje pomoči vojaškemu 

načrtovanju in usklajevanju akterjev na terenu; poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj predvidi takšno možnost v okviru sedanje velikosti in 

infrastrukture centra, da se optimizira uporaba obstoječih virov, ter naj preuči možnost 

razširitve geografskega območja delovanja, tako da bi zajelo tudi druge pomembne regije; 

meni, da bi moral imeti ta organ pravno sposobnost in da bi moral usklajevati naročila 

med Brusljem in poveljstvi posameznih misij, pri tem pa z ekonomijo obsega ustvarjati 

čim večje prihranke; 

24. ugotavlja, da bojne skupine EU še nikoli niso bile uporabljene, in meni, da bo sčasoma 

težko upravičiti njihov obstoj; poudarja, da so pomembno orodje za oblikovanje sil, 

usposabljanje in hiter odziv; pozdravlja odločitev, da bo to vprašanje obravnavano med 

decembrskim vrhovnim srečanjem; je prepričan, da bi morala imeti EU samostojne bojne 

sile v visoki pripravljenosti, sestavljene iz zemeljskih, zračnih, pomorskih, kibernetskih in 

posebnih enot, z visoko zastavljenimi cilji; poudarja, da bi lahko bojne enote EU uporabili 

v vseh vrstah kriz, vključno s podnebno pogojenimi humanitarnimi krizami; podpira 

prilagodljivejši in bolj ciljno usmerjen pristop, da bi izboljšali odzivanje, prilagodljivost 

različnim kriznim razmeram in modularnost ter tako presegli pomanjkljivosti v začetnih 

fazah operacij skupne varnostne in obrambne politike, ne da bi ogrozili operativne 

zmogljivosti bojnih enot kot celote; 

25. poudarja, da bi si morali bolj prizadevati za povezovanje pobud, kot sta Eurocorps in 

evropska zračna skupina, na ravni EU;  

26. potrjuje, da sedanji sistem, po katerem vsaka stran nosi svoje stroške, pomeni velik 

problem za skupno varnostno in obrambno politiko, saj povzroča zamude ali popolnoma 



 

 

ustavi proces odločanja, zlasti glede hitre napotitve bojnih enot; predlaga, naj se države 

članice za uporabo bojnih enot pod zastavo EU dogovorijo o mehanizmu financiranja EU, 

ki bo temeljil na delitvi bremen, da bi te enote v prihodnje lahko zaživele v praksi; zaradi 

skladnosti in učinkovitosti poziva tudi k temu, da Evropska služba za zunanje delovanje 

prevzame nadzor nad finančnimi instrumenti, povezanimi z ukrepi za obvladovanje kriz, 

ki jih načrtuje in izvaja; pričakuje, da bodo visoka predstavnica/podpredsednica in 

zainteresirane države članice v zvezi s tem podale konkretne predloge; 

27. je poleg tega zaskrbljen, da bi ekonomska in dolžniška kriza lahko vplivala na 

pripravljenost držav članic EU prispevati k misijam in operacijam skupne varnostne in 

obrambne politike, zlasti tistim, ki imajo vojaške in obrambne posledice; zato poziva, da 

se razširi obseg mehanizma Athena in uporabi zagonski sklad (člen 41 PEU), da bi 

zagotovili hitro financiranje nujnih nalog; vseeno poudarja, da bi bilo treba skupno 

varnostno in obrambno politiko naslednjič okrepiti v skladu s proračunskimi omejitvami, 

če se bo izkazalo, da je to potrebno; 

28. poziva države članice, naj preučijo možnosti, ki jih ponuja stalno strukturno sodelovanje 

(PESCO), in začnejo izvajati določbe iz Pogodbe, da bi se spopadle z „utrujenostjo“ 

skupne varnostne in obrambne politike ter poglobile vojaško sodelovanje in povezovanje; 

poziva Evropski svet, naj pripravi jasne smernice za izvajanje tega sodelovanja, in poziva 

tiste države članice, ki jih to ne zanima, naj delujejo konstruktivno; poudarja, da bi 

državam morali omogočiti, da se pridružijo naknadno, kar bi zagotavljalo prožnost in 

preprečilo Evropo dveh hitrosti; 

29. poudarja, da ima EU velik interes za varno in odprto pomorsko okolje, ki omogoča prost 

prehod za namene trgovine ter miroljubno, zakonito in trajnostno izkoriščanje bogastev 

oceanov;  poudarja, da je treba razviti pomorsko zunanjo politiko EU, ki si bo prizadevala 

za zaščito in ohranjanje ključne infrastrukture, poti na odprtem morju in naravnih virov 

ter poudarila mirno reševanje sporov v okviru mednarodnega prava in v skladu z 

določbami konvencije ZN o pomorskem pravu; pričakuje sprejetje strategije EU za 

pomorsko varnost v skladu s sklepi Sveta iz aprila 2010 in poziva k oblikovanju 

posebnega načrta izvajanja; poudarja, da je medsektorska in čezmejna povezava 

pomorskega nadzora že medsektorsko orodje celostne pomorske politike EU; opozarja, da 

je zelo pomembno, da se hitro izvede projekt skupnega okolja za izmenjavo informacij na 

področju pomorstva EU in poveže celostna pomorska politika in skupna varnostna in 

obrambna politika, da bi izboljšali izmenjavo informacij med njima; 

30. poudarja, da je treba preprečiti militarizacijo regij, kot je Arktika, in da je treba spore 

reševati po mirni poti, vključno s trgovinskimi instrumenti; 

31. zahteva, da Evropski svet ponovno potrdi pomen vesolja, ki podpira strateško neodvisnost 

EU in njenih držav članic ter možnost avtonomnega dostopa do vesolja z razvojem naprav 

za izstrelitev in satelitov; ponovno poudarja pomen zbiranja natančnih obveščevalnih 

podatkov za civilne in vojaške misije in operacije skupne varnostne in obrambne politike; 

zlasti poudarja vlogo opreme, ki je nameščena v vesolju, pri preprečevanju sporov in 

obvladovanju kriz pred in med krizo ter po njej; poziva Komisijo, naj pripravi posebno 

politiko, ki bo podprla razvoj večnamenske vesoljske opreme;  

32. ponovno poudarja vse večji pomen obravnavanja tveganj v zvezi s kibernetsko varnostjo; 

poziva Evropski svet, naj pripravi smernice za izvajanje evropske strategije kibernetske 

varnosti in sprejme konkretne ukrepe za zaščito kibernetske infrastrukture in naložbe v 



 

 

okrepitev vseevropskega sodelovanja pri postopkih kriznega upravljanja, vajah na temo 

kibernetske varnosti, usposabljanju in izobraževanju; poziva Komisijo in visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj poskrbita, da bo kibernetska varnostna politika 

uzakonjena na medsektorski način, da bo zagotovljeno ustrezno povezovanje med 

notranjo in zunanjo varnostno politiko EU ter nadnacionalnimi grožnjami in tveganji; 

poziva vse države članice, naj oblikujejo ali dokončajo nacionalne strategije za 

kibernetsko varnost in si prizadevajo za večjo časovno usklajenost na ravni Unije; 

33. poziva Evropski svet, naj znova potrdi pomen oskrbe z energijo v Evropi ter 

raznovrstnega in trajnostnega dostopa do energetskih virov; ugotavlja, da nekatere države 

članice nimajo zmogljivosti za povečanje raznovrstnosti oskrbe z energijo, zaradi česar 

postajajo vse bolj ranljive; v zvezi s tem zelo podpira prizadevanja držav članic za 

sodelovanje v kriznih razmerah; poudarja, da bi zaščita ključne infrastrukture v Evropi 

morala aktivirati klavzulo o vzajemni obrambi in/ali klavzulo o solidarnosti; ugotavlja, da 

operacija ATALANTA že izvaja vlogo energetske varnosti z bojem proti piratom, ki so 

od leta 2008 ugrabili več naftnih tankerjev; zato meni, da morajo biti ti vidiki del 

potrebnega strateškega pristopa; v zvezi s tem poudarja, da je dobava energije ključni 

dejavnik za uspešne misije in operacije skupne varnostne in obrambne politike; 

34. poudarja pomen energetske učinkovitosti na področju obrambe in še zlasti dejstvo, da je 

treba oceniti učinek porabe energije na obrambne proračune in vojaško učinkovitost ter 

oblikovati celovito strategijo za energetsko učinkovitost za oborožene sile; 

35. poudarja, da je za EU pomembno, da krepi partnerstva in poglablja varnostni dialog z 

Združenimi narodi, regionalnimi organizacijami in pomembnimi akterji, vključno z 

državami vzhodnega partnerstva in južne soseščine; 

36. poudarja, da bi se morala EU tudi v prihodnje povezovati z Združenimi narodi, Afriško 

unijo, organizacijo OVSE in zvezo ASEAN pri izmenjavi analiz in skupnem spopadanju z 

izzivi okoljske politike in podnebnih sprememb, med drugim z njihovimi obrambnimi 

vidiki; poudarja, da je potrebno preventivno delovanje, in poziva EU, naj razvije in 

izboljša zmogljivosti zgodnjega opozarjanja; 

37. poziva k tesnejšemu sodelovanju med strukturami EU in Nata na podlagi dopolnjevanja 

in k tesnejšemu usklajevanju, ki bo pomagalo preprečiti podvajanje med partnerjema in 

omogočilo učinkovito obravnavo novih groženj; je prepričan, da krepitev skupne 

varnostne in obrambne politike ne škodi kolektivni varnosti in čezoceanskim povezavam, 

ampak jih kvečjemu krepi; trdi, da razvoj obrambnih zmogljivosti v kontekstu EU koristi 

tudi Natu; je seznanjen s konstruktivnim sodelovanjem v zvezi s pobudo EU o 

združevanju in izmenjavi ter Natovo pobudo o pametni obrambi; pozdravlja namero 

Republike Cipra, da se pridruži Natovemu partnerstvu za mir, kar lahko spremeni tok 

dogajanj, in poziva Turčijo, naj zavzame prav tako konstruktivno držo; poziva k 

oblikovanju celostnega okvira za sodelovanje med EU in Natom in poglobitvi političnega 

dialoga ob doslednem spoštovanju sprejemanja odločitev obeh strani; 

38. meni, da mora imeti EU zmožnosti za samostojno delovanje, zlasti v svoji soseščini, 

vendar mora pri tem vedno upoštevati določbe ustanovne listine ZN in v celoti spoštovati 

mednarodno humanitarno pravo; 

Druga skupina: krepitev razvoja obrambnih zmogljivosti, 



 

 

39. se strinja s pomisleki, da bo nadaljnje krčenje državnih obrambnih proračunov 

onemogočilo ohranjanje kritičnih vojaških zmogljivosti in povzročilo nepopravljivo 

izgubo znanja in tehnologij; ugotavlja, da je med operacijami v Libiji in Maliju postalo 

očitno, da so zmogljivosti držav članic pomanjkljive in da je gospodarska kriza še 

poglobila obstoječe strukturne težave; vendar ponavlja, da je ta težava bolj politične kot 

proračunske narave;  

40. je seznanjen s predlogi, ki jih je visoka predstavnica/podpredsednica predložila 

oktobra 2013 v poročilu o skupni varnostni in obrambni politiki, zlasti tiste, katerih 

namen je oblikovati spodbude, vključno z davčnimi spodbudami, za sodelovanje na 

področju obrambne zmogljivosti;  poudarja, da je to priložnost za države članice, da 

prednosti tesnejšega sodelovanja v celoti izkoristijo za večjo vojaško učinkovitost in se 

odločijo, da bodo optimizirale ter bolje in pametneje uporabljale omejena sredstva z 

ustvarjanjem sinergij in z usklajenim zmanjševanjem nepotrebnega podvajanja ter 

presežnih in zastarelih zmogljivosti; 

41. pozdravlja potekajoči ponovni pregled načrta za razvoj zmogljivosti, ki bo temelj 

skupnega dolgoročnega koncepta za preoblikovanje gradnje zmogljivosti; meni, da bi 

morali o tem konceptu preoblikovanja redno razpravljati, poenostaviti njegovo uporabo in 

ga po potrebi pregledovati; 

42. opozarja na mandat Evropske agencije za obrambo, kakor ga določata člena 42(3) in 45 

PEU, v skladu s katerima so agenciji zaupane pomembne naloge, izvajanje stalnega 

strukturnega sodelovanja, oblikovanje evropske politike zmogljivosti in oboroževanja, 

razvoj vojaških zmogljivosti držav članic ter krepitev industrijske in tehnološke osnove za 

obrambni sektor, vendar brez finančnih posledic za proračun EU; 

43. meni, da združevanje in souporaba vojaških zmogljivosti, čeprav ne moreta rešiti vseh 

težav, veliko pripomoreta k reševanju pomanjkljivosti v evropskih zmogljivostih; 

pozdravlja podporno vlogo Evropske obrambne agencije in dosedanji napredek; meni, da 

združevanja in souporabe ne bi smeli uporabljati le v povezavi s skupnim zagotavljanjem 

virov, ampak tudi za povezovanje, in da bi morala zajemati tudi skupno vzdrževanje in 

uporabo zmogljivosti;  

44. poziva, naj Evropska obrambna agencija dobi večjo vlogo pri usklajevanju zmogljivosti, 

da se dokončno odpravijo podvajanje in vzporedni programi v državah članicah, ki 

pretirano obremenjujejo davkoplačevalce; 

45. poziva države članice, naj izboljšajo izmenjavo informacij o obrambnem načrtovanju in v 

skladu s kodeksom ravnanja o združevanju in souporabi te rešitve vključijo v cikle 

nacionalnega obrambnega načrtovanja in procese sprejemanja odločitev;  

46. poudarja, da so medsebojno zaupanje, preglednost in zanesljivost ključni dejavniki za 

uspeh vseh skupnih prizadevanj na področju varnosti in obrambe; je prepričan, da mora 

biti razvoj obrambnih zmogljivosti zasidran v strateškem pristopu, ki določa ustrezno 

kombinacijo zmogljivosti in ciljev, za katere bi jih morali uporabiti; 

47. glede na to, pričakuje, da se bodo na prihodnjem vrhu o obrambi: 

(a) zagotovile politične in strateške smernice ter potrdili zaveza držav članic razvoju 

zmogljivosti in ambicije iz izjave o krepitvi zmogljivosti iz leta 2008; 



 

 

(b) postavili temelji za resnično kolektivno načrtovanje, od strateškega načrtovanja do 

nabave in tehnološkega razvoja, s posebnim poudarkom na finančnih dogovorih in 

pobudah; 

(c) pospešilo izvajanje obstoječih projektov, zlasti tistih, ki so povezani s strateškimi 

spodbujevalci, in zagotovila politična podpora za vodilne projekte Evropske 

obrambne agencije, kot so dotakanje goriva v zraku, satelitske komunikacije, 

letalski sistemi na daljinsko upravljanje, kibernetska obramba in enotno evropsko 

nebo;  

(d) visoki predstavnici/podpredsednici in Evropski obrambni agenciji dodelila naloga, 

naj skupaj s Komisijo pripravijo nove praktične predloge za razvoj obrambnih 

zmogljivosti do konca leta 2014; 

(e) vzpostavil sistem spremljanja za redno ocenjevanje doseženega napredka; 

(f) ponovno poudarila vrednost tesnejšega sodelovanja z Natom in strateškimi partnerji 

pri razvoju zmogljivosti;  

(g) obravnavala možnost razvojnega dela v zvezi z glavnimi vojaškimi cilji 2025, ki bi 

jih po možnosti dopolnjevali glavni industrijski cilji; 

Tretja skupina: krepitev evropske obrambne industrije 

48. pozdravlja sporočilo Komisije „Za konkurenčnejši in učinkovitejši obrambni in varnostni 

sektor”, ki vsebuje nekatere sveže zamisli in predloge; popolnoma podpira prizadevanja 

Komisije za poglobitev trga notranje obrambe in varnosti ter razvoj politike obrambne 

industrije, ki zagotavlja ustrezno pomoč za mala in srednja podjetja, ki imajo ključno 

vlogo na področju inovacij, raziskav in razvoja, ustvarjanja delovnih mest in gospodarske 

rasti, v skladu s strategijo Evropa 2020; 

49. poudarja, da je krepitev tehnološke in industrijske osnove obrambnega sektorja cilj Unije, 

določen v členih 42(3) in 45 PEU; poudarja, da je zanesljiva tehnološka in industrijska 

osnova evropske obrambe (EDTIB), ki lahko vzdržuje skupno varnostno in obrambno 

politiko ter nadalje povečuje evropske vojaške zmogljivosti in hkrati ohranja strateško 

avtonomnost EU, ključna za učinkovito evropsko obrambo; opozarja na povezavo med 

raziskavami, industrijo in razvojem zmogljivosti, ki so nujni za gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in konkurenčnost, pa tudi za močnejšo skupno varnostno in 

obrambno politiko; 

50. ponovno poudarja potrebo po močni in manj razdrobljeni evropski obrambni industriji, ki 

bo lahko trajno vzdrževala skupno varnostno in obrambno politiko ter povečala strateško 

avtonomnost EU; poudarja pomen certificiranja in standardizacije za izboljšanje 

interoperabilnosti oboroženih sil; poziva Evropski svet, naj Evropski obrambni agenciji 

naloži izdelavo časovnega načrta za oblikovanje obrambnih industrijskih standardov, 

državam članicam pa naroči, naj poenostavijo evropske certifikacijske procese z 

medsebojnim priznavanjem certifikatov in uskladitvijo postopkov;  

51. poudarja, da so predvidevanje in upravljanje sprememb ter preoblikovanje sestavni del 

vsake industrijske politike; zato meni, da morata nadaljnje tržno povezovanje v 

obrambnem sektorju nujno spremljati dejavni socialni dialog in zmanjševanje negativnih 



 

 

posledic za regionalno in lokalno gospodarstvo, ob uporabi vseh možnosti finančnih 

instrumentov EU, kot sta Evropski socialni sklad in Evropski sklad za prilagoditev 

globalizaciji;  

52. poziva Evropski svet, naj ukrepa na teh področjih z ustreznim financiranjem raziskav in 

razvoja, med drugim na ravni Unije; podpira vzpostavitev uspešnega in stroškovno 

učinkovitega sodelovanja med civilnimi varnostnimi in obrambnimi raziskovalnimi 

dejavnostmi; vendar poudarja, da bo učinkovit izvozni režim za izdelke z dvojno rabo 

potreben tudi v prihodnje; 

53. poudarja, da je treba zagotoviti nove vire financiranja za raziskave in inovacije na 

področju obrambe, na primer v sklopu Obzorja 2020; 

Sklepne opombe  

54. v celoti podpira razpravo o treh skupinah tem na decembrskem obrambnem vrhu; 

poudarja, da so vse tri enako pomembne in da so medsebojno logično povezane, saj 

služijo istemu strateškemu cilju; 

55. poziva Evropski svet in snovalce politike na vseh ravneh v državah članicah Unije, naj 

bodo ambicioznejši in pogumnejši pri dajanju pobud za javno razpravo, saj je to v času 

varčevanja še bolj pomembno; poudarja, da je treba več vložiti v sodelovanje na področju 

varnosti in obrambe in ga pospešiti ter pojasniti vzročno zvezo med varnostjo in obrambo 

na eni strani ter svobodo, demokracijo, pravno državo in blaginjo na drugi;  

56. opozarja na neločljivo povezavo med notranjo in zunanjo varnostjo in poudarja, da je 

mirno, varno in stabilno okolje temeljni pogoj za ohranitev političnega, ekonomskega in 

socialnega modela v Evropi; 

57. močno upa, da ta Evropski svet ne bo osamljen dogodek, ampak začetek nepretrganega 

procesa, v katerem se bodo na ravni Evropskega sveta redno obravnavala varnostna in 

obrambna vprašanja; je naklonjen pripravi časovnega načrta s konkretnimi primerjalnimi 

merili in roki ter mehanizmom poročanja, v smislu nadaljnjega ukrepanja po Evropskem 

svetu; se zavzema za srednjeročno oblikovanje sveta obrambnih ministrov, ki bi 

varnostnim in obrambnim zadevam dal pravo težo; 

58.  je odločen vzdrževati in krepiti tesnejše povezave z nacionalnimi parlamenti držav članic 

na rednih srečanjih, da se spodbudi dialog in izmenjava stališč o varnostnih in obrambnih 

zadevah; 

59.  je prepričan, da je skupna varnostna in obrambna politika temeljni steber procesa 

evropskega povezovanja; 

o 

o o 

60. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 

podpredsednici/visoki predstavnici, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic 

EU, generalnemu sekretarju Nata, predsedniku parlamentarne skupščine Nata, 

generalnemu sekretarju Združenih narodov, predsedujočemu OVSE, predsedniku 



 

 

parlamentarne skupščine OVSE, predsedniku skupščine Afriške unije ter generalnemu 

sekretarju ASEAN. 

 

 


