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EU želi uveljavljati varnost,
mir, mednarodno
sodelovanje, demokracijo,
pravno državo in človekove
pravice. Zato so že na
začetku sedemdesetih let
države članice začele s
posvetovanjem in
sodelovanjem o
pomembnih mednarodnih
političnih problemih.



Evropska unija
�

Okrepiti varnost 

Leta 1999 je bilo začrtanih pet ciljev CFSP: 

• Zaščititi skupne vrednote kot so mir, demokracija,
pravna država in človekove pravice.

• Okrepiti varnost Unije v vseh smereh. 
• Ohraniti mir in okrepiti mednarodno varnost. 
• Pospeševati mednarodno sodelovanje.
• Okrepiti demokracijo, pravno državo ter spoštovati

človekove pravice in svoboščine.

Glavne naloge in cilje CFSP oblikujejo voditelji in 
zunanji ministri držav članic. 

EU je določila svojega visokega predstavnika na
območjih, kjer prihaja do kriz ali konfliktov in tako 
zagotavlja neposredne povezave z razvojem na teh
območjih in aktivno vlogo EU pri oblikovanju trajnih
rešitev.

EU je prav tako zadolžena za izvajanje Evropske varnostne
in obrambne politike (ESDP), ki pokriva vse zadeve
povezane z lastno varnostjo, vključuje pa tudi skupno
obrambno politiko. EU se je odločila, da okrepi ESDP z
izvajanjem posebnih nalog in skupin kriznega upravljanja
(Naloge iz Petersberga). To so predvsem naloge na
področju humanitarne pomoči, reševanja in zagotavljanja
miru s posebnimi Silami za hitro posredovanje.



Evropski socialdemokrati
�

Prednostno preprečevanje sporov 

Za Evropske socialdemokrate je najpomembnejša naloga
preprečevanje sporov, ki mora temeljiti predvsem na
ekonomskem sodelovanju, človekoljubni pomoči in
pomoči pri ponovni obnovi. 

Za Evropske socialdemokrate je uveljavljanje človekovih
pravic in demokracije eno od temeljnih nalog 
parlamentarnega  dela.

Evropski socialdemokrati podpirajo vse napore za
razorožitev ki bi pomenila konec jedrske grožnje. Evropski
socialdemokrati se tudi borijo za preprečevanje 
nevarnosti, ki jo predstavljajo postavljene mine, malo
orožje, tehnologija balističnih izstrelkov in kemično ter
biološko orožje. 



Bodoče koristi
�

Najmočnejši dejavnik na 
mednarodnem odru 

Razširjena Unija bo ena od najmočnejših svetovnih
dejavnikov uveljavljanja vrednot miru, demokracije, 
mednarodnega sodelovanja, pravne države in človekovih
pravic. 

Skupna zunanja politika pa je prav tako potrebna za
soočenje za boj proti modernim grožnjam kot so 
terorizem in širjenje orožja za množično uničenje. Vse to
so namreč problemi, ki jih ne more reševati vsaka država
posebej. 

Odločitve EU glede zunanje politike so največkrat 
soglasno sprejete s strani voditeljev držav članic. To
pomeni, da je odločitev lahko sprejeta, če ima podporo
vseh držav, ne glede na njihovo velikost. To je pravilo, ki
bo veljalo tudi v razširjeni EU. Tako imajo države EU s
skupnim delovanjem edinstveno priložnost za zaščito
svojih vrednot na mednarodni ravni, kjer samostojno to
ne bi bilo mogoče. 



Če želite zvedeti več o delu Evropskih 
socialdemokratov na področju skupne zunanje 
in varnostne politike si poglejte spletno stran: 

�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Poslanska Skupina 
Stranke Evropskih Socialdemokratov, 
Evropski Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.zlsd.si


