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SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) je nedílnou součástí společné
zahraniční a bezpečnostní politiky Unie (SZBP). SBOP je hlavním politickým
rámcem, jehož prostřednictvím mohou členské státy rozvíjet evropskou strategickou
kulturu bezpečnosti a obrany, společně řešit konflikty a krize, chránit Unii a její občany
a posilovat mezinárodní mír a bezpečnost. V důsledku napjatého geopolitického
kontextu je SBOP v posledních deseti letech jednou z nejrychleji se rozvíjejících
politik. Počínaje 24. únorem 2022 napomáhá ruská útočná válka proti Ukrajině
geopolitické obnově Evropy a vytváří další impuls pro vznik obranné unie EU.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

SBOP je popsána v Lisabonské smlouvě, známé také jako Smlouva o Evropské unii
(SEU), která vstoupila v platnost v roce 2009.
Fungování SBOP je konkrétně vysvětleno v hlavě V (Obecná ustanovení o vnější
činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice),
kapitole 2 (Zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice), oddíle 2
(Ustanovení o společné bezpečnostní a obranné politice) Lisabonské smlouvy. Oddíl 2
obsahuje pět článků: články 42 až 46.
Úloha Evropského parlamentu v rámci SZBP a SBOP je vymezena v hlavě V kapitole 2
oddíle 1 (Společná ustanovení) a článku 36 a mechanismy financování obou politik
jsou stanoveny v článku 41.
SBOP je dále popsána v pozměňovacích návrzích k Lisabonské smlouvě, zejména
v protokolech č. 1 (o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii), 10 (o stálé
strukturované spolupráci zřízené článkem 42 Smlouvy o Evropské unii) a 11
(k článku 42 Smlouvy o Evropské unii), jakož i v prohlášeních 13 (Prohlášení
o společné zahraniční a bezpečnostní politice) a 14 (Prohlášení o společné zahraniční
a bezpečnostní politice).

ORGANIZACE

Ústřední institucionální úlohu zastává vysoký představitel Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku, který rovněž působí jako místopředseda Evropské komise.
Od prosince 2019 je místopředsedou Komise, vysokým představitelem Joseph Borrell.
Předsedá Radě pro zahraniční věci ve složení ministrů obrany, která je rozhodovacím
orgánem SBOP. Je odpovědný za předkládání návrhů SBOP členským státům. Vysoký
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představitel, místopředseda Komise stojí v čele Evropské služby pro vnější činnost
(ESVČ) a je ředitelem Evropské obranné agentury (EDA).
Evropská rada a Rada Evropské unie přijímají rozhodnutí týkající se SBOP
jednomyslně (článek 42 SEU). Některé důležité výjimky představují rozhodnutí týkající
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.
Lisabonská smlouva zavedla evropskou politiku schopností a vyzbrojování (čl. 42
odst. 3 Smlouvy o EU) a stanovila, že Evropská obranná agentura a Komise v případě
potřeby spolupracují (čl. 45 odst. 2 SEU), zejména pokud jde o politiku EU v oblasti
výzkumu, průmyslu a vesmíru.
Článek 21 SEU navíc připomíná, že multilateralismus je jádrem vnější činnosti EU.
Partneři EU se proto mohou účastnit misí a operací SBOP. EU je odhodlána prohloubit
koordinaci a spolupráci v různých mnohostranných rámcích, zejména s Organizací
spojených národů a Severoatlantickou aliancí (NATO), ale také s dalšími regionálními
orgány, jako je Africká unie.

VÝVOJ

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se SBOP výrazně vyvíjí, a to jak z politického,
tak institucionálního hlediska.
V červnu 2016 představila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica
Mogheriniová Evropské radě „Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky EU“,
dokument, který stanoví strategii SBOP. Bylo určeno pět priorit: bezpečnost Unie;
odolnost států a společenství na východě a na jihu EU; rozvoj integrovaného přístupu
ke konfliktům; kooperativní regionální uspořádání a globální správa pro 21. století. Její
provádění musí být každý rok v konzultaci s Radou, Komisí a Parlamentem předmětem
přezkumu.
V listopadu 2016 předložila také místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka
Radě „prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany“, jehož účelem je uvést do praxe
vize stanovené v globální strategii. Plán stanoví 13 návrhů, včetně koordinovaného
každoročního přezkumu v oblasti obrany (CARD) a nového jednotného ujednání
o PESCO pro členské státy, které jsou ochotny se dále angažovat v oblasti bezpečnosti
a obrany.
Paní Mogheriniová současně představila členským státům Evropský obranný akční
plán (EDAP), jehož součástí jsou klíčové návrhy týkající se vytvoření Evropského
obranného fondu, které se zaměří na výzkum v oblasti obrany a na rozvoj kapacit. Ty
byly realizovány v posledních několika letech.
V červnu 2021 začala EU detailně promýšlet budoucí evropskou bezpečnost a obranu.
Tento proces vedl k vytvoření Strategického kompasu, politického dokumentu, který
stanoví bezpečnostní a obrannou strategii EU na příštích 5–10 let. Strategický
kompas poskytuje akční rámec pro rozvoj společné vize v oblasti bezpečnosti
a obrany. Dokument byl vypracován ve třech krocích, tj.: analýza hrozeb, strukturovaný
strategický dialog a další rozvoj a přezkum před přijetím. Místopředseda Komise,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs


Fakta a čísla o Evropské unii - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

vysoký představitel Josep Borrell představil první verzi dokumentu na společném
zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany EU v listopadu 2021.
V souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině (24. února 2022) však musel
být dokument významně pozměněn, aby zohledňoval destabilizaci evropského
bezpečnostního řádu a následnou změnu postoje, ambicí i nástrojů EU v oblasti obrany.
Třetí revize Strategického kompasu začlenila příspěvek Komise k evropské obraně
(sdělení ze dne 15. února 2022), zatímco čtvrtá revize odrážela Versailleské prohlášení
(10.–11. března 2022). Ve dnech 24. a 25. března 2022 potvrdila Evropská rada
během francouzského předsednictví Rady konečnou verzi Strategického kompasu.
Hlavním cílem Strategického kompasu je poskytnout politické vedení pro realizaci
„strategické autonomie“ ve čtyřech významných oblastech: řešení krizí, odolnost,
schopnosti a partnerství. Tento proces má řešit rostoucí potřebu EU jednat jako
zajišťovatel bezpečnosti.
Mise a operace pro řešení krizí jsou nejviditelnějším a nejkonkrétnějším vyjádřením
SBOP. Strategický kompas řeší nedostatky globální strategie EU v nástrojích
a institucích pro řešení krizí, například vytvořením nové kapacity EU pro rychlé
nasazení. Ve zprávě o provádění SBOP z roku 2021 Parlament vyjádřil podporu
navrhované „síly rychlého nasazení“. Cílem Strategického kompasu je rovněž
poskytnout soudržné cíle a záměry pro další iniciativy a příslušné procesy (jako je stálá
strukturovaná spolupráce, Evropský obranný fond a koordinovaný každoroční přezkum
v oblasti obrany).
Ačkoli Parlament při vytváření „Strategického kompasu“ nehrál přímou úlohu, je třeba
jej pravidelně informovat o míře jeho realizace a dát mu příležitost vyjádřit svá
stanoviska k tomuto procesu, zejména během brífinků podvýboru pro bezpečnost
a obranu (SEDE). Prostřednictvím svých výročních zpráv o SBOP přebírá podvýbor
SEDE de facto poradní úlohu v oblasti SBOP.

SOUBOR NÁSTROJŮ SBOP

Od roku 2016 dosáhla SBOP řady úspěchů, včetně zahájení stálé strukturované
spolupráce, stálé velitelské a řídící struktury pro plánování a vedení vojenských misí
bez výkonných pravomocí, ERF, Paktu pro civilní SBOP: strategický přezkum civilního
rozměru SBOP a mimorozpočtového evropského mírového nástroje.
První zpráva o koordinovaném přezkumu v oblasti obrany byla předložena ministrům
obrany EU v listopadu 2020, přičemž Evropská obranná agentura měla vedoucí úlohu.
Určuje 55 možností spolupráce v celém spektru schopností.
V prosinci 2020 dosáhla Rada předběžné politické dohody se zástupci Parlamentu
o nařízení, kterým se zřizuje ERF v kontextu víceletého finančního rámce (VFR) na
období 2021–2027. Rozpočet přidělený na 7 let činí 8 miliard EUR.
Prostřednictvím evropského mírového nástroje bude EU financovat společné náklady
vojenských misí a operací SBOP, čímž podpoří sdílení zátěže mezi členskými státy.
Posílením kapacit operací na podporu míru a kapacit zemí, které nejsou součástí
EU, a partnerských organizací ve vojenských a obranných záležitostech zvýší EU
účinnost své vnější činnosti. Od srpna 2022 poskytuje EU Ukrajině vojenskou pomoc ve
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výši přibližně 2,5 miliardy EUR prostřednictvím evropského mírového nástroje s cílem
pomoci zastavit ruskou invazi.

MISE A OPERACE SBOP

Od roku 2003 a prvních zásahů na západním Balkáně EU zahájila a provozuje 37
operací a misí na třech kontinentech. Od března 2022 probíhá 18 misí a operací SBOP
(11 civilních misí a 7 vojenských operací, včetně dvou v námořní oblasti). V současné
době je v zahraničí nasazeno přibližně 4000 vojenských a civilních zaměstnanců EU.
Poslední mise a operace podpořily bezpečnost ve Středoafrické republice (EUAM
RCA), vymáhaly zbrojní embargo OSN vůči Libyi (EUNAVFOR MED IRINI) a pomohly
stabilizovat oblast Cabo Delgado (EUTM Mozambique). Rozhodnutí EU o vyslání misí
nebo operací se obvykle přijímají na žádost partnerské země, a/nebo na základě
rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament podporuje integraci a spolupráci EU v oblasti obrany. Parlament
dohlíží na SBOP a z vlastního podnětu se v těchto záležitostech může obracet na
vysokého představitele, místopředsedu Komise a na Radu (článek 36 Smlouvy o EU).
Dále vykonává kontrolu nad rozpočtovou oblastí SBOP (článek 41 Smlouvy o EU).
Dvakrát ročně pořádá Parlament rozpravy o pokroku při provádění SZBP a SBOP
a přijímá zprávy: zprávu o pokroku SBOP, kterou navrhuje Výbor pro zahraniční věci,
a zprávu o pokroku SBOP, kterou vypracoval podvýbor SEDE.
Výroční zpráva o provádění SBOP za rok 2021 byla přijata na plenárním zasedání
v únoru 2022. Zaměřuje se na rozvoj doktríny EU v oblasti bezpečnosti a obrany
prostřednictvím Strategického kompasu, misí a operací SBOP, řešení krizí, odolnosti,
schopností, partnerství a parlamentního dohledu nad SBOP. Výroční zpráva totiž
zdůrazňuje, že je třeba, aby byl Parlament pravidelně informován a konzultován
ohledně plánování, změn a hodnocení misí a operací SBOP, jakož i stálé strukturované
spolupráce. Výroční zpráva zdůrazňuje, že Parlament „je odhodlán plně sehrát
svou úlohu při kontrole nástroje Globální Evropa, zejména jeho rozměru míru
a bezpečnosti, a při provádění ERF“. Vyjadřuje očekávání, že Parlament a podvýbor
SEDE budou dostávat pravidelně informace o pokroku při provádění Strategického
kompasu. Analýza hrozeb, která je součástí Kompasu, by měla být rovněž spojena
s parlamentními konzultacemi. Kromě toho výroční zpráva vyzývá k „pravidelnému
a transparentnímu hodnocení“ všech misí a operací SBOP. V souladu s úlohou
Parlamentu jako pilíře demokracie v EU se ve výroční zprávě uvádí, že by si Parlament
přál, aby byl příspěvek širší veřejnosti zohledněn v rámci SBOP v rámci Konference
o budoucnosti Evropy a aby byly příspěvky občanů převedeny do „návrhů a opatření“.
V zájmu posílení parlamentního aspektu evropské obrany podporuje výroční zpráva
zřízení výboru pro bezpečnost a obranu v Parlamentu a Rady ministrů obrany EU.
Na základě protokolu č. 1 k Lisabonské smlouvě pořádá Evropský parlament
od roku 2012 spolu s parlamenty členských států dvakrát ročně meziparlamentní
konference, na nichž se jedná o otázkách spojených se SZBP.
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Smlouva obecně umožňuje Parlamentu plně sehrávat úlohu při rozvoji SBOP, čímž
z něj činí partnera při utváření vnějších vztahů EU a řešení bezpečnostních výzev.
Aby plně dostál své úloze, organizuje Parlament pravidelně 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.
Evropský parlament rovněž klade otázky a předkládá ESVČ ústní návrhy týkající se
SBOP, zejména během zasedání podvýboru SEDE.

Jérôme Legrand
09/2022
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