
Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 1

SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) vytváří rámec pro politické a vojenské
struktury EU a pro zahraniční vojenské a civilní mise a operace. SBOP se opírá o globální
strategii EU z roku 2016 a Lisabonská smlouva objasňuje její institucionální aspekty
a posiluje úlohu EP. V poslední době prošla SBOP výraznými strategickými a operačními
změnami. Stále se vyvíjí ve snaze čelit bezpečnostním výzvám a volání veřejnosti po
důraznější reakci ze strany EU.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) je nedílnou součástí společné zahraniční
a bezpečnostní politiky Unie (SZBP)[1]. SBOP spadá do rámce Smlouvy o Evropské unii
(SEU). Článek 41 nastiňuje financování SZBP a SBOP a tato politika je podrobněji popsána
v hlavě V oddílu 2 článcích 42–46 (Ustanovení o společné bezpečnostní a obranné politice),
v protokolech 1, 10 a 11 a v prohlášeních 13 a 14. Zvláštní úloha Evropského parlamentu
v oblastech SZBP a SBOP je popsána v článku 36 Smlouvy o EU.

USTANOVENÍ SMLOUVY PRO SBOP

Rozhodnutí týkající se SBOP přijímá Evropská rada a Rada Evropské unie (článek 42 Smlouvy
o EU). Jsou přijímána jednomyslně, s výjimkou záležitostí týkajících se Evropské obranné
agentury (EDA, článek 45 Smlouvy o EU) a stálé strukturované spolupráce (PESCO, článek 46
Smlouvy o EU), kde se hlasuje kvalifikovanou většinou. Návrhy rozhodnutí obvykle předkládá
vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, která rovněž zastává funkci
místopředsedkyně Evropské komise (v současnosti Frederica Mogheriniová).
Lisabonská smlouva zavedla pojem evropské politiky schopností a vyzbrojování (čl. 42
odst. 3 Smlouvy o EU), který však ještě musí být dopracován. Mimo to propojila SBOP
a další politiky Unie stanovením požadavku, aby agentura EDA a Komise v případě potřeby
spolupracovaly (čl. 45 odst. 2 Smlouvy o EU). To se týká především politik Unie v oblasti
výzkumu, průmyslu a vesmíru, pro něž Parlament získal pravomoc ovlivňovat SBOP mnohem
výrazněji, než tomu bylo v minulosti.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament má právo posuzovat SBOP a z vlastního podnětu se v těchto záležitostech obracet
na vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise a na Radu (článek 36 Smlouvy o EU).
Dále má pravomoci v rozpočtové oblasti této politiky (článek 41 Smlouvy o EU). Dvakrát ročně
pořádá Parlament diskuse o pokroku při provádění SZBP a SBOP a přijímá dvě zprávy: zprávu

[1]Viz hlava V („Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní
politice (SZBP)“) Smlouvy o Evropské unii; viz též informační dokument 6.1.1 o zahraniční politice EU.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_6.1.1.pdf
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o SZBP, kterou navrhuje Výbor pro zahraniční věci a jež v případě potřeby zahrnuje prvky
týkající se SBOP, a zprávu o SBOP, kterou navrhuje podvýbor pro bezpečnost a obranu.
Od roku 2012 pořádá Evropský parlament spolu s parlamenty členských států dvakrát ročně
meziparlamentní konference, na nichž se jedná o otázkách spojených s SZBP. Meziparlamentní
spolupráce v těchto oblastech je stanovena protokolem č. 1 k Lisabonské smlouvě, který
popisuje úlohu vnitrostátních parlamentů v EU.
Změny v Lisabonské smlouvě umožnily zlepšit politickou soudržnost SBOP. Ústřední
institucionální úlohu má vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise, jelikož předsedá
Radě pro zahraniční věci ve složení ministrů obrany (rozhodovací orgán EU v záležitostech
SBOP) a vede agenturu EDA. Politický rámec pro konzultace a dialog s Parlamentem se stále
vyvíjí tak, aby se Parlament mohl do rozvoje SBOP plnohodnotně zapojovat. Podle Lisabonské
smlouvy je Parlament partnerem při utváření vnějších vztahů Unie a při řešení výzev popsaných
ve zprávě o provádění Evropské bezpečnostní strategie za rok 2008. Ve zprávě stojí: „Zásadní
význam pro naše globální závazky má udržení veřejné podpory. V moderních demokraciích,
v nichž hrají při utváření politik klíčovou roli sdělovací prostředky a veřejné mínění, je zapojení
veřejnosti pro udržení našich závazků v zahraničí nepostradatelné. Do nestabilních oblastí po
celém světě vysíláme policejní a soudní odborníky a vojáky. Je však na vládách, parlamentech
a orgánech EU, aby veřejnosti sdělily, jakým způsobem tato činnost přispívá k bezpečnosti
doma.“

ZÁLEŽITOSTI S VÝZNAMEM PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

Parlament vyhodnocuje vývoj institucí, schopností a operací v rámci SBOP a zajišťuje, aby
otázky bezpečnosti a obrany reagovaly na obavy, které vyjadřují občané EU. Pravidelně
se konají debaty, slyšení a semináře věnované tématům, k nimž patří: civilní a vojenské
mise SBOP, mezinárodní krize s dopady na oblast bezpečnosti a obrany, mnohostranné
rámce pro bezpečnost, otázky kontroly a nešíření zbraní, boj proti terorismu a organizované
trestné činnosti, osvědčené postupy pro zlepšení účinnosti bezpečnosti a obrany a právní
a institucionální vývoj EU v těchto oblastech.
V návaznosti na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise o politické
odpovědnosti z roku 2010 se Evropský parlament spolu s Radou, Evropskou službou pro vnější
činnost (ESVČ) a Komisí účastní pravidelných společných konzultačních výměn informací.
Vzhledem k tomu, že klíčovou úlohu při zajišťování evropské bezpečnosti má Severoatlantická
aliance (NATO), účastní se Evropský parlament Parlamentního shromáždění NATO s cílem
rozvíjet vztahy EU-NATO, přičemž respektuje nezávislost obou zmíněných celků.

SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA V LETECH
2015/2016 – RYCHLE SE VYVÍJEJÍCÍ POLITIKA

Ačkoliv během prvních let od roku 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, neprošla
SBOP žádnými zásadními změnami, má velký potenciál rozvoje v politické i institucionální
oblasti. K jejím hlavním úspěchům do roku 2014 patří konsolidace souvisejících struktur EU
pod záštitou ESVČ a vymezení statusu, sídla a provozních předpisů agentury EDA ze strany
Rady, jak stanoví čl. 45 odst. 2 Smlouvy o EU.
Parlament se ujal kontroly pokroku SBOP a analýzy jejích neúspěchů. Rovněž opakovaně
vyzývá Radu a členské státy, aby zvýšily efektivitu této politiky.
Evropská rada uznala, že je třeba dát hlavám států a předsedům vlád strategický podnět,
a v prosinci 2013 přijala v zájmu dalšího pokroku SBOP několik počátečních cílů. Zaměřila se na
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tři oblasti: zvýšení účinnosti a dopadu SBOP, posílení rozvoje obranných schopností a posílení
evropského obranného průmyslu. Pověřila rovněž vysokou představitelku, místopředsedkyni
Komise a Komisi, aby provedly hodnocení dopadu změn v globálním prostředí EU s cílem podat
zprávu o výzvách a příležitostech, které pro Unii vznikají, zejména pokud jde o vývoj v oblasti
bezpečnosti.
Za účelem zachování dynamiky v těchto oblastech požádala Evropská rada vysokou
představitelku, místopředsedkyni Komise, aby podala zprávu o provádění cílů stanovených
v závěrech ze zasedání Rady konaného v prosinci 2013 a aby předložila úvodní návrhy dalších
kroků. Na zasedání Evropské rady ve dnech 25. – 26. června 2015 byla vysoká představitelka,
místopředsedkyně Komise pověřena vypracováním návrhu „Globální strategie zahraniční
a bezpečnostní politiky Evropské unie“, aby mohl být projednán na zasedání Evropské rady
v červnu 2016. Rada opětovně potvrdila tři hlavní cíle SBOP vytýčené v roce 2013. Ač se zdá,
že poslední vývoj posunuje záležitosti žádoucím směrem, k dosažení požadovaných zlepšení
SBOP jsou zapotřebí politická vůle a soudržné a soustavné iniciativy. Parlament již prokázal,
že v této oblasti hodlá jednat a prosazovat politické iniciativy. Prvním praktickým výstupem byl
návrh Parlamentu financovat z rozpočtu na rok 2015 pilotní výzkumný projekt SBOP, což by
znamenalo, že by peněžní prostředky EU byly poprvé převedeny agentuře EDA, aby prováděla
výzkum vojenských požadavků.

GLOBÁLNÍ STRATEGIE EU, SBOP A EVROPSKÝ PARLAMENT

Vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise Frederica Mogheriniová představila dne
28. června 2016 Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky EU Evropské radě.
Svým důrazem na bezpečnost, snahou o strategickou nezávislost a principiálním a současně
pragmatickým přístupem k evropskému kontextu představuje globální strategie EU (EUGS)
významnou změnu filosofie ve srovnání s Evropskou bezpečnostní strategií z roku 2003.
Strategie uvádí pět priorit zahraniční politiky EU: bezpečnost Unie, odolnost států a společností
na východ a na jih od EU, zaujetí jednotného přístupu ke konfliktům, kooperativní regionální
uspořádání a globální správu pro 21. století.
S cílem uvést novou strategii do praxe provede EU revizi stávajících odvětvových strategií
a vypracuje a zavede nové tematické nebo geografické strategie v souladu s prioritami
globální strategie EU. Tyto budou zahrnovat odvětvovou strategii vymezující občansko-
vojenské ambice, úkoly, požadavky a priority v oblasti schopností. Členské státy globální
strategii EU přivítaly a v červnu 2016 vyjádřily připravenost pokračovat v činnosti ve fázi
provádění. S cílem zajistit řádné monitorování bude provádění globální strategie každoročně
revidováno v konzultaci s Radou, Komisí a Evropským parlamentem.
Dne 14. listopadu 2016 byl Radě předložen „prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany“,
jehož účelem je uvést do praxe vize v otázkách obrany a bezpečnosti stanovené v globální
strategii. Ve snaze naplnit novou úroveň ambicí plán stanoví 13 návrhů, které zahrnují
koordinovaný roční přezkum výdajů na obranu, lepší rychlou reakci EU, mimo jiné za využití
bojových skupin EU, a novou jednotnou stálou strukturovanou spolupráci (PESCO) členských
států, které jsou ochotny převzít v oblasti bezpečnosti a obrany větší závazky. V prosinci 2016
Evropská rada prováděcí plán schválila a ocenila novou úroveň ambicí. Rada dále ve svých
závěrech vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby představila konkrétní
návrhy týkající se vývoje civilních a vojenských schopností, koordinovaného každoročního
přezkumu v oblasti obrany, vytvoření permanentního operačního plánování a schopnosti vedení
na strategické úrovni, stálé strukturované spolupráce (PESCO) a nástrojů EU pro rychlou reakci
(například bojové skupiny EU). Tyto návrhy by měly být předloženy v první polovině roku 2017.
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Evropská rada přezkoumala pokrok v březnu 2017 na takzvaném „jumbo“ zasedání Rady
pro zahraniční věci a obranu. Ve svých závěrech Rada zdůraznila zřízení útvaru schopnosti
vojenského plánování a vedení (MPCC), nové struktury, která má zlepšit schopnost EU reagovat
rychleji, efektivněji a plynuleji ve věcech plánování a vedení vojenských misí bez výkonných
pravomocí. Rada rovněž bere na vědomí pokrok v jiných oblastech, mezi nimi: možnost stálé
strukturované spolupráce (PESCO) jako inkluzivní, modulární systém umožňující prohloubení
dobrovolné spolupráce členských států v oblasti bezpečnosti a obrany; možnost koordinovaného
každoročního přezkumu v oblasti obrany (CARD) vedeného členskými státy, kterým by byl
ustaven proces za účelem získání lepšího přehledu na úrovni EU o otázkách, jako jsou výdaje
na obranu a investice jednotlivých států do obrany či úsilí v oblasti obranného výzkumu, což
přispěje k lepšímu odhalování a řešení nedostatků; a probíhající práce v jiných oblastech,
například za účelem posílení nástrojů EU v oblasti rychlé reakce, včetně bojových skupin EU
a civilních schopností, budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje, získávání poznatků
o situaci a rozvoje obranných schopností.
Rada také vzala na vědomí pokrok dosažený při provádění společného souboru návrhů na
spolupráci mezi EU a NATO po společném prohlášení EU a NATO z června 2016 o spolupráci
a evropského obranného akčního plánu, který vypracovala Komise. Další strategické pokyny
Rada EU poskytne v červnu 2017.
Parlament opakovaně žádá posílenou spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti obrany
a současně důsledné provádění ustanovení Lisabonské smlouvy týkajících se bezpečnosti
a obrany. Parlament, ve svém usnesení o provádění SBOP, zejména připomněl „stávající
iniciativy, které by měly pokračovat konkrétními opatřeními přijatými na zasedání Evropské
rady pro obranu v prosinci 2016“. Požádal o dostatečné financování a koordinované investice
v oblasti bezpečnosti a obrany. V neposlední řadě Parlament ve svém usnesení o evropské
obranné unii z listopadu 2016 vyzval k učinění politického rozhodnutí, pokud jde o naplňování
potenciálu Lisabonské smlouvy, a jako krok vpřed navrhl konkrétně stálou strukturovanou
spolupráci a kapacitu v oblasti krizového řízení. Parlament vyzval „Evropskou radu, aby se
ujala vedoucí úlohy při postupném vytváření společné evropské obranné politiky a poskytla
dodatečné finanční zdroje, které zajistí její provedení“.
Parlament bude nadále jednat na své úrovni a v rámci svých pravomocí a bude podněcovat
a pomáhat při dosahování cílů Evropské unie jako subjektu zajišťujícího bezpečnost účinným
a viditelným způsobem, jak požadují občané EU.
Jérôme Legrand
06/2017


	Společná bezpečnostní a obranná politika
	Právní základ
	Ustanovení Smlouvy pro SBOP
	Úloha Evropského parlamentu
	Záležitosti s významem pro Evropský parlament
	Společná bezpečnostní a obranná politika v letech 2015/2016 – rychle se vyvíjející politika
	Globální strategie EU, SBOP a Evropský parlament


