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NEKATERI MNENJSKI IZSLEDKI GLEDE EVROPSKE OBRAMBNE
TRANSFORMACIJE

POVZETEK
V EU je opazen nov zagon glede Evropske varnostne in obrambne unije in skupne zunanje,
varnostne in obrambne politike, pri hkratnem samoizpraševanju, v koliki meri naj poteka na
ravni vseh članic ali pa ožjega jedra, zagotovo pa pod okriljem Nemčije in Francije.Za prikaz
politično-ekspertnih in javnomnenjskih stališč smo uporabili obsežne izsledke Evropskega sveta
za zunanje odnose (ECFR) z naslovom Raziskovalec koalicij (EU Coalition Explorer, RETHINK
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EUROPE). Primerjava prevladujočega evropskega ekspertno-političnega gledanja s slovenskim,
in pa evropskega javnomnenjskega gledanja s slovenskim javnim mnenjem kaže, da slovensko
ekspertno - politično gledanje glede integrirane zunanje in varnostne politike sovpada z
evropskim ekspertno-političnim gledanjem, ki se prevladujoče zavzema za sodelovanje vseh
držav, s tem, da med slovenskimi, ni zaznati nacionalnega odklona (rdeča barva), se pa slovenska
stroka in politika opazno bolj kot povprečna evropska strokovno-politična stališča zavzema za to,
da se naj v primeru bolj ekskluzivne opcije razvoja področje razvija na osnovi pravnih zavez za
sodelujoče jedro držav, tovrstno evropsko povprečje pa je bolj naklonjeno koalicijskemu
povezovanju. Glede skupnih obrambnih struktur, pa slovensko ekspertno politično gledanje
prevladuje nad povprečnim evropskim v tem, da sicer v osnovi podobno kot evropsko, a bolj
izrazito meni, da naj le-to poteka na ravni vseevropskega sodelovanja, med tistimi, ki pa
zagovarjajo ekskluzivnost, pa slovenska stroka in politika podobno kot evropsko povprečje
menita, da naj bolj poteka na ravni pravno določenega jedra držav, kot pa na osnovi oblikovanja
koalicije voljnih. Slovensko ekspertno - politično gledanje je po strukturi odgovorov glede
integrirane zunanje in varnostne politike najbližje, oziroma podobno španskemu, avstrijskemu,
belgijskemu, francoskemu, italijanskemu in švedskemu stališču. Glede skupnih obrambnih
struktur pa je najbližje, oziroma podobno nemškemu, nizozemskemu, poljskemu in španskemu.
Ne preseneča, da gre pri Nemčiji in Franciji za opazne razlike glede integrirane zunanje in
varnostne politike. Nemčija se z veliko večino odgovorov (tri četrtine) nagiba v smer sodelovanja
vseh držav, v Franciji pa je takšen delež odgovorov sicer tudi prevladujoči, a pod polovico, zato
pa na drugi strani Francija bistveno bolj kot Nemčija zagovarja eksluzivizem in sodelovanje na
osnovi pravnih zavez za sodelujoče jedro držav.
Glede skupnih obrambnih struktur je znova opazna nemško-francoska razlika. Nemci znova
večinsko pledirajo (a nekoliko manj kot v primeru integrirane zunanje in varnostne politike) za
razvoj na ravni vseh sodelujočih držav, pri Franciji pa izrazito dominira stališče v prid pravno
opredeljenih zavez za sodelujoče jedro držav. Primerjava ekspertno – političnih stališč po
državah pokaže, da so glede integrirane zunanje in varnostne politike na eni strani najbolj evro
skeptični Irci, Litvanci, Čehi, Madžari in Poljaki, ob tem da Irci res izrazito izstopajo s skorajda
polovičnim deležem nasprotnikov (rdeča barva). Iz tega zornega kota se da razumeti zadržanost
irske vlade, vključno z dokaj velikim deležem irskega evro skeptičnega javnega mnenja, ki zato
še proučuje svoje sodelovanje v strukturiranem obrambnem sodelovanju EU (PESCO), ki nastaja.
Podobno velja za Poljsko, ki pa se je po dolgem tehtanju, v PESCO vendarle (že) vključila. Ker
je Poljska po mnenju EU članic uvrščena na četrto mesto v okviru "peterice velikih", to je
najpomembnejših držav na področju evropske varnostne in obrambne politike, je to gotovo
dodaten pozitiven korak. EU z najnovejšimi koraki, kot je oblikovanje evropskega obrambnega
fonda (EDF) in pa z zamislijo in dogovorom o oblikovanju stalnega strukturiranega sodelovanja
na področju obrambe (PESCO) gre v smeri, ki jo razumemo kot fleksibilno integriranje, to je z

2|S t r a n

PERSPECTIVES
November 16, 2017

oblikovanjem jedra za sodelovanje zainteresiranih držav. Pozitivno je, ker se je v tovrstno
sodelovanje že vključilo (vsaj) 23 držav, Danska in Združeno kraljestvo ne bosta sodelovali,
Irska, Malta in Portugalska pa še tehtajo. Za slednji dve to na osnovi mnenjskih izsledkov težko
tolmačimo, posebej ker je javno mnenje v obeh omenjenih državah po izsledkih med najmanj
evro skeptičnimi in je naklonjeno obrambnemu povezovanju.
Ni presenečenje, ker v obeh primerih najbolj izstopa odhajajoče Združeno kraljestvo, ker najbolj
izrazito zagovarja koalicijski pristop (60 odstotkov na področju integrirane zunanje in varnostne
politike in kar 80 odstotkov na področju skupnih obrambnih struktur).Slika javnomnenjskih
odgovorov po državah pokaže, da so glede integrirane zunanje in varnostne politike najbolj evro
skeptični na Hrvaškem, Cipru, Češkem. Danskem, Grčiji, Poljski in Švedski. Vse te države imajo
namreč več kot četrtinski delež odgovorov tistih, ki zagovarjajo zgolj nacionalno raven razvoja.
K sodelovanju vseh držav pa se najbolj nagibajo v Bolgariji, Hrvaški, Estoniji, Luksemburgu,
Malti, Portugalski, Romuniji in Španiji. Slovensko javno mnenje je strukturno najbolj podobno,
oziroma blizu španskemu, italijanskemu, luksemburškemu in španskemu. Primerjava
javnomnenjskih pogledov po državah glede skupnih obrambnih struktur pokaže, da po
zavzemanju za delovanje na ravni vseh držav izstopajo Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija,
Nemčija, Madžarska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovaška,
Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo. Največji delež evroskeptikov glede skupnih obrambnih
struktur pa imajo na Hrvaškem, Cipru, Danskem, Grčiji in Švedski. Ker je Danska v samem vrhu
v skupini najbolj evro skeptičnih glede integrirane zunanje in varnostne politike, glede skupnih
obrambnih struktur pa je sploh najbolj evro skeptična država, nas verjetno odločitev danske
vlade, da ne sodeluje v PESCO ne bi smela presenečati. Slovenska stališča so po strukturi
odgovorov najbližje oziroma podobna Avstriji, Češki, Nemčiji, Irski, Italiji, Litvi, Malti,
Nizozemski, Poljski in Španiji. Tukaj so razlike med nemškimi in francoskimi javnomnenjskimi
pogledi manjše, kot pri prejšnjih treh primerjavah (ekspertno-politična raven glede integrirane
zunanje in varnostne politike, ter skupne obrambne strukture, ter javnomnenjski poglede glede
integrirane zunanje in varnostne politike. Francozi so tudi tukaj sicer bolj evro skeptični (rdeča
barva) kot Nemci, ki so bolj kot Francozi naklonjeni sodelovanju vseh držav (več kot polovica
respondentov), imata pa obe državi podoben delež tistih, ki se zavzemajo za sodelovanje na
osnovi koalicije voljnih držav, oziroma na osnovi pravnih zavez za sodelujoče jedro držav.
Obe skupini odgovorov sta pri Franciji dokaj izenačeni, pri Nemčiji pa je precej več tistih, ki
podpirajo pravne zaveze za sodelujoče jedro držav. Izsledki tudi kažejo, da iz stroke in politike
51 odstotkov povprašanih zavzema, da se glede implementacije integrirane zunanje in varnostne
politike področje razvija na ravni vseh držav, čemur sledi 20 odstotkov, ki zagovarjajo pravno
oblikovano jedro, 18 odstotkov pa zagovarja koalicijo sodelujočih držav. Glede skupnih
obrambnih struktur pa stroka in politika v največji meri (40 odstotkov) podpirata sodelovanje
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vseh držav, dobra petina (22 odstotkov) jih podpira pravne zaveze za jedro držav, 27 odstotkov
pa je najbolj naklonjeno koalicijskemu povezovanju. Omenili smo že primerjave, konkretno 57
odstotkov Nemcev misli, da morajo vse države biti vključene v skupne obrambne strukture.
Takšnega mnenja je na drugi strani samo 20 odstotkov Francozov. V Nemčiji 19 odstotkov
zagovarja pravno oblikovano jedro, in 24 odstotkov koalicijo držav, v Franciji je takih 48
odstotkov, oziroma 24 odstotkov. Izsledki tudi kažejo, da članice največ pomena na področju
varnostne in obrambne politike pripisujejo Nemčiji in Franciji, na tretjem mestu pa Združenemu
kraljestvu.
To na nek način nakazuje, da bi bilo vendarle smiselno iskati modus operandi za bodoča
sodelovanja Združenega kraljestva tudi po izstopu iz EU. Navsezadnje tudi ne smemo pozabiti,
da je francosko-britansko medsebojno sodelovanje po vojaškem pomenu za EU še vedno
pomembnejše od vseh pobud, ki so se pojavile in nastale v EU glede obrambnega povezovanja.
Ne smemo pa zanemariti tudi izjemne specifične teže obrambno-vojaških zmogljivosti otoka.
Novoustanovljeni PESCO uživa visoko politično-strokovno in javnomnenjsko legitimnost, saj se
glede skupnih obrambnih struktur kaže naklonjenost večine evropskih držav, da takšno
sodelovanje podprejo, predvsem na čim bolj široki EU-ravni, bodisi pravno zasnovanega jedra
držav, bodisi nekoliko manj zavezujoče koalicije voljnih. V 11 izmed 28 držav, več kot 30
odstotkov respondetov favorizira koalicijo držav. Verjetno je za nadaljnji uspešen razvoj
smiselno, da se skeptičnim, zadržanim, previdnim in pasivnim državam da zagotovilo, da ne
bodo potisnjene na obrobje novega evropskega obrambnega sodelovanja. Francija in Nemčija sta
do zdaj uspeli najti modus vivendi in jedro sodelujočih razširiti. Hkrati bo pomembno, da v
bodoče zagotavljata ustrezno obrambno dodano vrednost za EU, da pri tem upoštevata skrbi in
bojazni majhnih držav, in da blažita zadržke tistih, ki se glede evropske varnosti uvrščajo
predvsem med "atlantiste".
UVOD
Nedavno smo skušali osvetliti nekatere analitične vidike na področju evropske obrambne
tranzicije (CEP Perspectives, 2. november, EU – Dolga pot od evropske obrambne politike do
evropske obrambne unije).
Evropski svet za zunanje odnose (ECFR), tudi pri nas že dokaj poznan in precej uveljavljen
mednarodni Think tank, veliko svoje pozornosti med drugim namenja evropskim temam.
V letošnjem letu so pod naslovom EU raziskovalec koalicij (EU Coalition Explorer,
RETHINK:EUROPE) objavili rezultate, to je poglede in razmišljanja v 28 državah članicah EU
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glede
razvoja
in
povezovanja
v
EU
na
različnih
(http://ecfr.eu/page(ECFR209_EU_COALITION_EXPLORER_2017_V2.0.pdf).

področjih

V obsežno anketiranje so vključili dve skupini, in sicer na eni strani ekspertno raven, v katero so
vključili vladne predstavnike (pristojni uradniki), politične odločevalce (politične stranke,
parlamente) akademike, think tanke, medije in druge, ki kot eksperti pokrivajo problematiko
evropskih integracij. Na drugi strani so večino vprašanj glede evropskih integracij postavili tudi
skupini tako imenovane laične javnosti (javno mnenje) v vsaki državi.
V osnovi so celoten sklop vprašalnikov, katerih izsledke so objavili na kar 872 straneh, na vseh
trenutno najbolj aktualnih področjih EU, kategorizirali v štiri možne odgovore, in sicer, ali naj se
določeno področje EU razvija s vključitvijo in sodelovanjem vseh članic EU (modra barva
kroga), ali naj se področje razvija na osnovi pravnih zavez za sodelujoče jedro (svetlo zelena
barva kroga), ali naj se področje razvija na osnovi interesne koalicije (temno zelena barva kroga),
oziroma ali naj se področje razvija zgolj na nacionalni ravni (rdeča barva kroga).
Za lažje tolmačenje, oziroma razumevanje, raziskovalci so očitno sistem oblikovali tako, da so
vprašanja kategorizirali na osnovi tega, ali se naj dotično področje evropskega povezovanja
razvija s vključevanjem vseh članic, torej inkluzivno, oziroma ali pa naj to poteka na drugi strani
predvsem bolj ekskluzivno, to je bodisi s postavitvijo pravnih okvirjev, to je vstopnih pogojev za
sodelovanje jedra držav, bodisi z oblikovanjem takšnih ali drugačnih interesnih koalicij
zainteresiranih članic. Kot zadnjo možnost na nasprotnem polu pa so ponudili tudi možnost
zavrnitve kakršnegakoli povezovanja na ravni EU in ohranjanjem področja in njegovega
nadaljnjega razvoja zgolj v nacionalnem okviru posameznih članic EU.
Iz obsežnih izsledkov je mogoče na eni strani izluščiti, kakšno je ekspertno-politično gledanje v
EU na posamezna področja evropskega povezovanja in evropske politike, med drugim tudi katero
stališče prevladuje (razvoj področja s vključitvijo vseh članic, razvoj na osnovi pravnih zavezpogojev za jedro držav, razvoj na osnovi interesnih koalicij "voljnih", razvoj naj poteka zgolj na
nacionalni ravni članic).
Izsledke si je mogoče ogledati tako za obe omenjeni kategoriji povprašanih, in jih primerjati tako
na ravni EU, kot tudi po posameznih državah.
Za naš pristop in krajši prikaz smo se omejili na aktualno področje zunanje in varnostne politike,
oziroma glede skupnih obrambnih struktur EU.
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Izmed evropskih integracij in evropskih politik, ki so jih ponudili respondentom (TABELA 1) so
eksperti na splošno najbolj naklonjeni (nadpolovično) vseevropskemu delovanju na ravni vseh
članic EU pri enotni klimatski politiki, skupni energetski politiki, v celoti integriranemu
enotnemu trgu, skupni obmejni policiji in obalni straži ter skupnim politikam glede Rusije,
Ukrajine, Kitajske in Sirije.
TABELA 1 : ekspertno-politični pogled glede preferenčne ravni delovanja EU
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni
članic EU).
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Polovica političnih odločevalcev-ekspertov v EU meni, da naj poteka povezovanje na področju
integrirane zunanje in varnostne politike na ravni vseh članic EU, dobra tretjina ekspertov pa je
naklonjena vključitvi vseh članic EU v skupne obrambne strukture.
Na drugem mestu je skupina, ki se zavzema, da pri skupnih obrambnih strukturah le to poteka na
osnovi oblikovanja koalicije voljnih, zainteresiranih držav, nekoliko manjši delež pa se zavzema
za to, da naj poteka na osnovi pravno določenih zavez za sodelujoče jedro držav. Skorajda
desetina pa je evroskeptikov, nasprotuje kakršnimkoli evropskim povezovanjem na področju
zunanje in varnostne politike in skupnih obrambnih struktur.
Na drugi strani je evropsko javno mnenje na splošno "nacionalno" usmerjeno (TABELA2).
TABELA 2: evropsko javno mnenje glede preferenčne ravni delovanja
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni
članic EU).
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Dobra petina evropske javnosti vidi delovanje integrirane evropske zunanje in varnostne politike
zgolj na nacionalni ravni, podobno razmišlja glede razvoja skupnih obrambnih struktur. Največji
delež javnega mnenja sicer zagovarja povezano zunanjepolitično in varnostno politično delovanje
na ravni vseh držav članic, na drugem mestu pa je skupaj, to je približno enakim deležem
skupina tistih, ki zagovarjajo bodisi razvoj na osnovi interesne koalicije voljnih, bodisi razvoj na
osnovi pravnih zavez za sodelujoče jedro držav.
Dokaj podoben je tudi evropski javnomnenjski pogled glede skupnih obrambnih struktur, s tem,
da se bolj nagiba v smeri sodelovanja vseh držav članic, nekoliko bolj pa je tudi naklonjeno
razvoju na osnovi pravnih zavez za sodelujoče jedro držav, kot pa na osnovi koalicije voljnih.
TABELA 3 : ekspertno-politični RS pogled glede preferenčne ravni delovanja
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni)
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TABELA 4: slovensko javno mnenje glede preferenčne ravni delovanja
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni
članic EU).

Skušali smo narediti nekakšno primerjavo evropskih ekspertnih pogledov glede integrirane
zunanje in varnostne politike in skupnih obrambnih struktur (TABELA 1), evropskih
javnomnenjskih pogledov (TABELA 2) slovenskih politično-ekspertnih pogledov (TABELA 3)
in slovenskega javnega mnenja (TABELA 4) ter jih združiti v TABELO 5.
TABELA 5 -evropsko ekspertno-politično gledanje na integrirano zunanjo in varnostno
politiko in skupne obrambne strukture, slovensko ekspertno-politično gledanje na
integrirano zunanjo in varnostno politiko in skupne obrambne strukture, evropsko
javnomnenjsko gledanje na integrirano zunanjo in varnostno politiko in skupne obramben
strukture ter slovensko javnomnenjsko gledanje na integrirano zunanjo in varnostno
politiko in skupne obrambne strukture
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
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zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni
članic EU).

EU eksperti,
politika

SLO eksperti,
politika

EU javno mnenje

SLO javno mnenje

Primerjava prevladujočega evropskega ekspertno-političnega gledanja s slovenskim, in pa
evropskega javnomnenjskega gledanja s slovenskim javnim mnenjem kaže, da slovensko
ekspertno - politično gledanje glede integriranja zunanje in varnostne politike sovpada z
evropskim ekspertno-političnim gledanjem, ki se prevladujoče zavzema za sodelovanje vseh
držav, s tem, da med slovenskimi, ni zaznati nacionalnega odklona (rdeča barva), se pa slovenska
stroka in politika opazno bolj kot povprečna evropska strokovno-politična stališča zavzema za to,
da se naj v primeru bolj ekskluzivne opcije razvoja področje razvija na osnovi pravnih zavez za
sodelujoče jedro držav, tovrstno evropsko povprečje pa je bolj naklonjeno koalicijskemu
povezovanju.
Glede skupnih obrambnih struktur, pa slovensko ekspertno politično gledanje prevladuje nad
povprečnim evropskim v tem, da sicer v osnovi podobno kot evropsko, a bolj izrazito meni, da
naj le-to poteka na ravni vseevropskega sodelovanja, med tistimi, ki pa zagovarjajo
ekskluzivnost, pa slovenska stroka in politika podobno kot evropsko povprečje menita, da naj
bolj poteka na ravni pravno določenega jedra držav, kot pa na osnovi oblikovanja koalicije
voljnih.
Kaj pa javnomnenjski pogledi?
Evropsko javno mnenje je glede integrirane zunanje in varnostne politike v nezanemarljivem
deležu evro skeptično (rdeča barva) , drugače pa se zelo podobno kot evropska in slovenska
strokovna in politična javnost pretežno zavzema za sodelovanje na ravni vseh držav, oziroma v
okviru približno tretjinskega deleža med tistimi, ki se zavzemajo za ekskluzivnost, prevladuje
delež tistih, ki se zavzemajo za oblikovanje koalicije voljnih. Slika je dokaj podobna, ko gre za
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odgovor evropske javnosti glede skupnih obrambnih struktur, s tem, da je več kot polovični
delež tistih, ki zagovarjajo sodelovanje vseh držav poveča.
Slovenska javnost je sicer tudi evro skeptična, a manj kot je evropsko povprečje, in se z
največjim deležem odgovorov zavzema v prid vseh sodelujočih držav glede integrirane zunanje
in varnostne politike, ter skupnih obrambnih struktur, in kot tako sovpada z evropskim in
ekspertnim ter evropskim javnomnenjskim poprečjem.
Se pa slovenska javnost bolj kot slovenska stroka in politika zavzema za ekskluzivnost
integrirane zunanje in varnostne politike, to je za oblikovanje pravnih zavez za jedro sodelujočih
držav, manj pa za koalicijo voljnih. Pri samih skupnih obrambnih strukturah pa je delež tiste
slovenske javnosti, ki podpira bodisi koalicijsko interesno povezovanje, bodisi pravno zavezujoče
jedro držav dokaj izenačen.
Primerjava ekspertno – političnih stališč po državah, spodnja TABELA 6, pokaže da so glede
integrirane zunanje in varnostne politike na eni strani najbolj evro skeptični Irci, Litvanci, Čehi,
Madžari in Poljaki, ob tem da Irci res izrazito izstopajo s skorajda polovičnim deležem
nasprotnikov (rdeča barva). Iz tega zornega kota se da razumeti zadržanost irske vlade, vključno
z dokaj velikim deležem irskega evro skeptičnega javnega mnenja (TABELI 8 in 9 v
nadaljevanju), ki zato še proučuje svoje sodelovanje v strukturiranem obrambnem sodelovanju
EU (PESCO), ki nastaja. Podobno velja za Poljsko, ki pa se je po dolgem tehtanju, v PESCO
vendarle (že) vključila. Ker je Poljska po mnenju EU članic (TABELA 12) uvrščena na četrto
mesto v okviru "peterice velikih", to je najpomembnejših držav na področju evropske varnostne
in obrambne politike, je to gotovo dodaten pozitiven korak.
Tri države in sicer Hrvaška, Luksemburg in Malta so v skupini tistih, ki zagovarjajo zgolj eno
opcijo in sicer sodelovanje na ravni vseh držav. Slovensko ekspertno - politično gledanje je po
strukturi odgovorov najbližje, oziroma podobno španskemu, avstrijskemu, belgijskemu,
francoskemu, italijanskemu in švedskemu stališču.
Ne preseneča (Situacijsko poročilo št. 129, ZAN), da gre pri Nemčiji in Franciji za opazne
razlike. Nemčija se z veliko večino odgovorov (tri četrtine) nagiba v smer sodelovanja vseh
držav, v Franciji pa je takšen delež odgovorov sicer tudi največji, a pod polovico, zato pa na
drugi strani Francija bistveno bolj kot Nemčija zagovarja eksluzivizem in sodelovanje na osnovi
pravnih zavez za sodelujoče jedro držav.
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TABELA 6, ekspertno-politični pogledi glede integrirane zunanje in varnostne politike
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni
članic EU).

Glede skupnih obrambnih struktur (spodnja TABELA 7) je slovensko ekspertno-politično
gledanje po strukturi odgovorov najbliže, oziroma podobno nemškemu, nizozemskemu,
poljskemu in španskemu. Znova je opazna razlika med strukturo nemških in francoskih
odgovorov. Nemci znova večinsko pledirajo ( a nekoliko manj kot v primeru integrirane zunanje
in varnostne politike) za razvoj na ravni vseh sodelujočih držav, pri Franciji pa izrazito dominira
stališče v prid pravnih zavez za sodelujoče jedro držav.
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TABELA 7, struktura odgovorov glede skupnih obrambnih struktur po državah
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni
članic EU).

Slika javnomnenjskih odgovorov po državah pokaže, da so glede integrirane zunanje in
varnostne politike (spodnja TABELA 8) najbolj evro skeptični na Hrvaškem, Cipru, Češkem.
Danskem,Grčiji, Poljski in Švedski. Vse te države imajo namreč več kot četrtinski delež
odgovorov tistih, ki zagovarjajo zgolj nacionalno raven razvoja.
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K sodelovanju vseh držav pa se najbolj nagibajo v Bolgariji, Hrvaški, Estoniji,Luksemburgu,
Malti, Portugalski, Romuniji in Španiji. Slovensko javno mnenje je strukturno najbolj podobno,
oziroma blizu španskemu, italijanskemu, luksemburškemu in španskemu.
TABELA 8 –evropsko javno mnenje po državah glede integrirane zunanje in varnostne
politike
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni
članic EU).

Primerjavo stališč zaključujemo s TABELO 9 spodaj, glede javnomnenjskih pogledov po
državah glede skupnih obrambnih struktur. Po zavzemanju za delovanje na ravni vseh držav
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izstopajo Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Nemčija, Madžarska, Italija, Litva, Luksemburg,
Malta, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo.
Največji delež evroskeptikov glede skupnih obrambnih struktur pa imajo na Hrvaškem, Cipru,
Danskem, Grčiji in Švedski.
Ker je Danska v samem vrhu v skupini najbolj evro skeptičnih glede integrirane zunanje in
varnostne politike, glede skupnih obrambnih struktur pa je sploh najbolj evro skeptična država,
nas verjetno odločitev danske vlade, da ne sodeluje v PESCO ne bi smela presenečati. Slovenska
stališča so po strukturi odgovorov najbližje oziroma podobna Avstriji, Češki, Nemčiji, Irski,
Italiji, Litvi, Malti, Nizozemski, Poljski in Španiji.
Tukaj so razlike med nemškimi in francoskimi javnomnenjskimi pogledi manjše, kot pri prejšnjih
treh primerjavah (ekspertno-politična raven glede integrirane zunanje in varnostne politike, ter
skupne obrambne strukture, ter javnomnenjski poglede glede integrirane zunanje in varnostne
politike. Francozi so tudi tukaj sicer bolj evro skeptični (rdeča barva) kot Nemci, ki so bolj kot
Francozi naklonjeni sodelovanju vseh držav (več kot polovica respondentov), imata pa obe državi
podoben delež tistih, ki se zavzemajo za sodelovanje na osnovi koalicije voljnih držav, oziroma
na osnovi pravnih zavez za sodelujoče jedro držav. Obe skupini odgovorov sta pri Franciji dokaj
izenačeni, pri Nemčiji pa je precej več tistih, ki podpirajo pravne zaveze za sodelujoče jedro
držav.
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TABELA 9-javnomnenjski pogledi po državah glede skupne obrambne strukture
(modra barva kroga - vključene vse članice EU, temno zelena barva kroga - področje se naj razvija na
osnovi interesne koalicije "voljnih", svetlo zelena barva kroga - področje se naj razvija na osnovi pravnih
zavez za sodelujoče jedro držav, rdeča barva kroga - področje se naj razvija zgolj na nacionalni ravni
članic EU).

Izsledki tudi kažejo, da se glede stroke in politike 51 odstotkov povprašanih zavzema, da se glede
implementacije integrirane zunanje in varnostne politike področje razvija na ravni vseh držav,
čemur sledi 20 odstotkov, ki zagovarjajo pravno oblikovano jedro, 18 odstotkov pa zagovarja
koalicijo sodelujočih držav. Glede skupnih obrambnih struktur pa stroka in politika v največji
meri (40 odstotkov) podpirata sodelovanje vseh držav, dobra petina (22 odstotkov) jih podpira
pravne zaveze za jedro držav, 27 odstotkov pa je najbolj naklonjeno koalicijskemu povezovanju.
Ni presenečenje, ker v obeh primerih najbolj izstopa odhajajoče Združeno kraljestvo, ker najbolj
izrazito zagovarja koalicijski pristop (60 odstotkov na področju integrirane zunanje in varnostne
politike in kar 80 odstotkov na področju skupnih obrambnih struktur).
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EU z najnovejšimi koraki, kot je oblikovanje evropskega obrambnega fonda (EDF) in pa z
zamislijo in dogovorom o oblikovanju stalnega strukturiranega sodelovanja na področju obrambe
(PESCO) gre v smeri, ki jo razumemo kot fleksibilno integriranje, to je z oblikovanjem jedra za
sodelovanje zainteresiranih držav. Pozitivno je, ker se je v tovrstno sodelovanje že vključilo
(vsaj) 23 držav, Danska in Združeno kraljestvo ne bosta sodelovali, Irska, Malta in Portugalska
pa še tehtajo. Za slednji dve to težko tolmačimo, posebej ker je javno mnenje v obeh omenjenih
državah po izsledkih med najmanj evro skeptičnimi in je naklonjeno obrambnemu povezovanju.
Nedvomno bosta Francija in Nemčija bosta kot svojevrstni deus ex machina diktirali in dajali ton
razvoja na področju bodočega evropskega obrambnega povezovanja. Glede na francoske
poglede naj bi bodoče evropske obrambne zmogljivosti usmerjali in uporabljali predvsem na
evropskem Jugu (Afriki).
Pisali smo že o nemško-francoskih specifikah glede razvoja evropske obrambe, kar se je v
zadnjem času kazalo na področju PESCO. Emmanuel Macron se je zavzemal za ekskluzivno
jedro držav, na čelu s Francijo in Nemčijo. Nemčija je bila na drugi strani zadržana in bolj
zagovarjala inkluzivnost, PESCO pa kot mehanizem in potencialni instrument za okrepljeno
evropsko integriranje, ker ni želela preveč zapirati vrat sodelovanju v PESO. Pri Franciji pa je
bila na drugi strani prisotna bojazen, da preveč inkluziven koncept ne bo prinašal zaželene
dodane vrednosti glede krepitve evropskih obrambnih in vojaških zmogljivosti. Evolucija razvoja
tega področja, ki so ga uradno ustanovili prav v tem času, bo pokazala v katero smer in s kakšno
dinamiko se bo razvijalo. Ne smemo pa tudi pozabiti na delitev dela znotraj sodelovanja z Natom.
Omenili smo že primerjave, konkretno 57 odstotkov Nemcev misli, da morajo vse države biti
vključene v skupne obrambne strukture. Takšnega mnenja je na drugi strani samo 20 odstotkov
Francozov. V Nemčiji 19 odstotkov zagovarja pravno oblikovano jedro, in 24 odstotkov koalicijo
držav, v Franciji je takih 48 odstotkov, oziroma 24 odstotkov.
Izsledki ( spodnje TABELE 10, 11, 12) tudi kažejo, da članice največ pomena na področju
varnostne in obrambne politike pripisujejo Nemčiji in Franciji, na tretjem mestu pa Združenemu
kraljestvu. To na nek način nakazuje, da bi bilo vendarle smiselno iskati modus operandi za
bodoča sodelovanja Združenega kraljestva tudi po izstopu iz EU. Navsezadnje tudi ne smemo
pozabiti, da je francosko-britansko medsebojno sodelovanje po vojaškem pomenu za EU še
vedno pomembnejše od vseh pobud, ki so se pojavile in nastale v EU glede obrambnega
povezovanja. Ne smemo pa zanemariti tudi izjemne specifične teže obrambno-vojaških
zmogljivosti otoka.
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TABELA 10 - Rangiranje najpomembnejših držav na področju zunanje in varnostne
politike
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Slovensko rangiranje
varnostne politike
TABELA 11-
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TABELA 12 - Najpomembnejše države v EU na področju varnostne in obrambne politike
po mnenju članic

V EU je opazen nov zagon glede Evropske varnostne in obrambne unije in skupne zunanje,
varnostne in obrambne politike, pri hkratnem samoizpraševanju v koliki meri naj poteka na ravni
vseh članic ali pa ožjega jedra, zagotovo pa pod okriljem Nemčije in Francije.
Pred EU je glede tega še dolga pot. Evropske varnostne in obrambne politike pač oblikujejo
nacionalne vlade in njihovi interesi. Ali naj se s časoma oblikuje močna Evropska varnostna in
obrambna, ter tudi bolj samostojna unija, ali pa naj se okrepi, in hkrati poglobljeno sodeluje z
Natom je stalna dilema, na katero imajo članice različne poglede. Koncept PESCO, tako kot je
zastavljen, v osnovi ne bo tekmoval za Natom, ali pa ga podvajal, se bo pa sčasoma moral
razvijati tudi njegov strateški koncept.
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Glede skupnih obrambnih struktur se kaže naklonjenost večine evropskih držav, da takšno
sodelovanje podprejo, predvsem na čim bolj široki EU-ravni, bodisi pravno zasnovanega jedra
držav, bodisi nekoliko manj zavezujoče koalicije voljnih. V 11 izmed 28 držav, več kot 30
odstotkov respondetov favorizira koalicijo držav. Verjetno je za nadaljnji uspešen razvoj
smiselno, da se skeptičnim, zadržanim, previdnim in pasivnim državam da zagotovilo, da ne
bodo potisnjene na obrobje novega evropskega obrambnega sodelovanja. Francija in Nemčija sta
do zdaj uspeli najti modus vivendi in jedro sodelujočih razširiti. Hkrati bo pomembno, da v
bodoče zagotavljata ustrezno obrambno dodano vrednost za EU, da pri tem upoštevata skrbi in
bojazni majhnih držav, in da blažita zadržke tistih, ki se glede evropske varnosti uvrščajo
predvsem med "atlantiste".
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