
 
Obramba: Ali EU res ustvarja evropsko vojsko?
 
Čeprav evropska vojska ne obstaja in obramba ostaja v ekskluzivni pristojnosti držav
članic, EU spodbuja sodelovanje na obrambnem in varnostnem področju.
 

Od leta 2016 je bilo na področju varnosti in obrambe v EU narejenega veliko. Številne iniciative
spodbujajo meddržavno sodelovanje in povečujejo pripravljenost Evrope, da se obrani pred
varnostnimi grožnjami. Članek ponuja pregled razvoja dogodkov na tem področju.
 
 
 
Evropske obrambne sile: velika pričakovanja 
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Evropejci od EU pričakujejo, da zagotavlja varnost in mir. Glede na raziskavo Eurobarometer iz
leta 2017 jih tri četrtine (75 %) podpira skupno evropsko varnostno in obrambno politiko, večina
(55 %) si želi tudi oblikovanje skupne evropske vojske. V novejši raziskavi javnega mnenja
(2018) je 68 % vprašanih Evropejcev odgovorilo, da si želi več ukrepanja EU na področju
obrambe.
 
Evropski voditelji so spoznali, da nobena država v EU ni dovolj velika in močna, da bi se lahko
sama uspešno lotila globalnih varnostnih in obrambnih groženj. Francoski predsednik Macron je
tako na primer leta 2017 pozval k oblikovanju skupnega evropskega obrambnega projekta,
zametka prave evropske vojske, ki bi se lahko uspešno branila pred močnimi sovražniki.
Nemška kanclerka Merkel je v nagovoru v Evropskem parlamentu novembra 2018 izjavila, da
moramo delati na viziji, po kateri bomo nekoč ustvarili močno evropsko vojsko, napredovanje v
smeri proti oblikovanju varnostne in obrambne unije pa je bila tudi ena izmed prioritet komisije
Ursule von der Leyen.
 

Ukrepi EU za spodbujanje obrambnega sodelovanja 
 
Skupna obrambna politika je sestavni del skupne evropske zunanje in varnostne politike.
Postopno oblikovanje skupne obrambe je zapisano v 42. členu Lizbonske pogodbe, ki pa ob

Eurobarometer iz leta 2018: odstotek Evropejcev, ki meni, da mora EU storiti več na področju varnostne in obrambne politike
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M042&from=EN
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enem tudi določa, da evropska obrambna politika ne sme posegati v suverenost posameznih
držav na tem področju, vključno z odločitvama za nevtralnost ali članstvo v zvezi NATO.
 
V zadnjih letih je EU začela izvajati številne ukrepe, ki prinašajo več sredstev za obrambo in
varnost, povečujejo učinkovitost vojske, spodbujajo sodelovanje med državami in podpirajo
razvoj zmogljivosti:
 

Decembra  2017  je  stopilo  v  veljavo  stalno  strukturno  sodelovanje  na  področju
varnosti in obrambe (PESCO), znotraj katerega varnostno in obrambno politiko med
seboj  usklajuje  25 držav EU.  Trenutno se v  njegovem okviru  izvaja  47 skupnih
projektov,  med  katerimi  so  skupne  zdravstvene  enote,  sistem  nadzora  morij,
medsebojna  pomoč  pri  reševanju  kibernetskih  groženj  ter  enote  za  hitro
posredovanje. 
Evropski  obrambni  sklad  (EDF)  je  bil  ustanovljen  junija  2017.  Z  njim  EU prvič
uporablja proračun za sofinanciranje sodelovanja na področju obrambe. 29. aprila
2021 so evropski poslanci odobrili načrte, da se instrument financira s proračunom
7,9  milijarde  evrov  znotraj  dolgoročnega proračuna EU za  obdobje  2021-2027.
EDF dopolnjuje nacionalne naložbe v obrambne raziskave, razvoj  prototipov ter
nakup obrambne opreme in tehnologije.  Sklad prinaša skupno nabavo in razvoj
vojaške opreme, EU pa bo vlagala tudi v raziskave in razvoj na področju vojaških
zmogljivosti, s posebnim poudarkom na kibernetiki in robotiki. 
Okrepljeno sodelovanje z zvezo NATO na skupno 74 projektih na sedmih področjih,
vključno s kibernetsko varnostjo, skupnimi vajami in boju proti terorizmu. 
Načrt za vojaško mobilnost, ki omogoča hitre premike vojaškega osebja in opreme po
Evropi, kar omogoča hiter odziv v kriznih situacijah. 
Učinkovitejše financiranje vojaških misij in civilnih operacij. EU ima trenutno 17 misij
na treh kontinentih, v katerih sodeluje več kot 6000 vojakov. 
Prenovljena struktura za poveljevanje in nadzor v okviru vojaškega štaba EU, ki je
izboljšala sposobnosti za krizno upravljanje.
 

Izdatki za obrambo: več, bolje, skupaj 
 
Na vrhu zveze NATO leta 2014 so se države EU, ki so tudi članice NATA zavezale, da bodo do
leta 2014 povečale svoje izdatke za obrambo na 2 odstotka svojega brutodomačega proizvoda.
Evropski parlament države poziva, naj te zaveze izpolnijo.

Video: Je nastopil čas za vojsko EU?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy


Ocene zveze NATO iz leta 2019 kažejo, da je več kot 2 % BDP za obrambo namenilo le pet
držav EU (Grčija, Estonija, Latvija, Poljska in Litva).
 
Vendar pa za gradnjo evropske obrambe niso pomembni zgolj višji izdatki, temveč predvsem
učinkovitejša poraba teh sredstev. Skupno so izdatki EU za obrambo drugi najvišji na svetu (za
ZDA), a ocene kažejo, da letno zaradi podvajanja zmogljivosti in ovir pri javnem naročanju
izgubimo kar 26,4 milijarde evrov. Na tem področju lahko EU s skupnimi ukrepi zagotovi
smotrnejšo in učinkovitejšo porabo javnega denarja.
 
Če želimo na področju obrambe in varnosti ostati svetovna velesila, moramo učinkoviteje
izkoristiti skupne zmogljivosti, sicer nas bodo prehitele druge velike države. Po ocenah naj bi
leta 2025 EU iz drugega mesta na svetu po izdatkih za obrambo izrinila Kitajska.
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https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178975.htm?selectedLocale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/security/20170310STO66196/evropska-obramba-poslanci-zelijo-zdruzevanje-vojaskih-zmogljivosti-na-ravni-eu
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf


Stališče Evropskega parlamenta 
Evropski parlament je večkrat pozval, naj se bolje izrabijo možnosti, ki jih omogoča Lizbonska
pogodba glede oblikovanja evropske obrambne unije. Podpira več sodelovanja, več naložb in

Obramba: Kako z manj narediti več? Združiti obrambne zmogljivosti EU
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf


združevanje virov, s katerim bi ustvarili sinergije na ravni EU, ki bi zagotovile boljšo zaščito
Evropejcev.
 
 
 
Izzivi 
EU se srečuje ne le s praktičnimi izzivi, temveč mora tudi uskladiti različne tradicije in strateške
kulture. Parlament meni, da bi to lahko dosegli z belo knjigo EU o obrambi, ki bi nakazala pot
nadaljnjega razvoja prihodnje skupne obrambne politike EU.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf

