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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva
(2019/2136(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na výroční zprávu Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční 
a bezpečnostní politice,

– s ohledem na články 21 a 36 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

– s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředsedkyně Komise o politické odpovědnosti1,

– s ohledem na Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie z roku 
2016,

– s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku ze dne 7. června 2017 o strategickém přístupu k odolnosti 
ve vnější činnosti EU (JOIN(2017)0021),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že Parlament je povinen vykonávat demokratický dohled nad 
společnou zahraniční a bezpečnostní politikou (SZBP) a společnou bezpečnostní 
a obrannou politikou (SBOP) a měl by mít  k plnění této úlohy prostředky;

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost EU má přímý dopad na blaho občanů a jejím cílem 
je zajistit bezpečnost a stabilitu a zároveň zachovat evropské hodnoty svobody, 
demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv;

C. vzhledem k tomu, že potřeba silnější a sjednocené Evropy, pokud jde o vnější vztahy, 
je naléhavější než dříve;

D. vzhledem k tomu, že jsou-li univerzální pravidla a hodnoty zpochybňovány 
či zneužívány, jsou ohroženy základy multilateralismu;

E. vzhledem k tomu, že svět čelí globálnímu posunu mocenských sil, přičemž hlavní 
tendencí v zahraniční politice je geopolitická konkurence, což vyžaduje rychlé 
a přiměřené mechanismy reakce;

F. vzhledem k tomu, že nové politické síly prosazují své vlastní globální a regionální 

1 Úř. věst. C 210, 3.8.2010, s. 1.
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ambice s nepředvídatelnými důsledky pro globální bezpečnost;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, který 
jí brání ve výkonu svrchovanosti;

Multilateralismus v sázce: naléhavá potřeba silnější a sjednocené Evropy 

1. připomíná, že v okamžiku, kdy vzájemně si konkurující velmoci stále více zpochybňují 
světový řád založený na pravidlech, musíme jako Evropané hájit multilateralismus, 
mezinárodní právo, demokracii a lidská práva;

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet konfliktům 
a řešit je;

3. požaduje silnější, sjednocenou, efektivní a strategičtější Evropskou unii, zejména 
s ohledem na to, že nový evropský politický cyklus právě začal a že se zahraniční 
a bezpečnostní politika EU mění;

4. znovu opakuje, že je naléhavě nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU posílením 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která podporuje mír, bezpečnost, lidská 
práva a základní svobody v Evropě i na celém světě;

5. domnívá se, že Evropská unie musí převzít vedoucí úlohu v celosvětovém měřítku 
a využít svého politického potenciálu k tomu, aby uvažovala a působila jako 
geopolitická mocnost, avšak zároveň hájila a prosazovala své společné hodnoty a zájmy 
ve světě; znovu potvrzuje potřebu zajistit „strategickou autonomii EU“; plně podporuje 
rozhodnutí předsedkyně Komise přeměnit výkonnou složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

6. domnívá se, že Evropská unie musí být schopna reagovat na krize rychleji a účinněji 
a že by měla klást větší důraz na předcházení konfliktům v raném stádiu;

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí přejít od reagujícího přístupu na anticipační přístup 
a spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery na obraně globálního řádu založeného 
na pravidlech a mezinárodním právu; připomíná, že SZBP EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné prozkoumat nové formy aliancí a nalézt inovativní 
mechanismy spolupráce;

8. podporuje zahraniční politiku EU, která sjednotí instituce EU a všechna ministerstva 
zahraničních věcí v rámci společné a silné zahraniční politiky na úrovni EU; 
zdůrazňuje, že je třeba vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak soudržnost EU a její 
demokratickou legitimitu;

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí účinněji využívat své stávající nástroje a postupovat 
jednotnějším a soudržnějším způsobem tak, aby zlepšila své rozhodovací procesy;

Posílení Evropského parlamentu jako pilíře SZBP

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, bude-li 
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vystupovat jednotně a bude-li rozhodování postupně přesouváno z vnitrostátní 
na nadnárodní úroveň, přičemž plně využije možností, které nabízejí orgány a instituce 
EU a jejich postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by měla využít všech dostupných 
prostředků k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, které nabízí parlamentní 
diplomacie;

11. v této souvislosti opakuje, že v průběhu let vytvořil Parlament řadu nástrojů a sítí 
v oblasti vnější činnosti, které jsou odlišné od výkonné  složky Evropské unie a doplňují 
ji; vyzývá proto k integrovanějšímu přístupu k zahraniční i bezpečnostní politice EU, 
který by zahrnoval parlamentní rozměr, a k interinstitucionální spolupráci při 
navrhování strategií vůči třetím zemím a regionům;

12. vyzývá k účinnějšímu a komplexnějšímu sdílení informací ze strany Komise a Evropské 
služby pro vnější činnost (ESVČ), aby mohl Parlament účinně a včas vykonávat svou 
kontrolní úlohu, a to i v oblasti SZBP;

13. vyzývá k posílení parlamentního dohledu nad vnější činností EU, včetně dalšího 
pořádání pravidelných konzultací s vysokou představitelkou, místopředsedkyní Komise, 
ESVČ a Komisí, a k uzavření jednání o přístupu Parlamentu k citlivým informacím 
Rady v oblasti SZBP a SBOP;

14. konstatuje, že pokud dojde k brexitu, měl by parlamentní Výbor pro zahraniční věci 
jakožto hlavní výbor odpovědný za vztahy se třetími zeměmi dostat veškeré nezbytné 
informace ze strany výkonné složky EU, aby mohl jménem Parlamentu dohlížet na 
postup jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 
poskytnout informace o budoucí dohodě či dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu; zdůrazňuje význam budoucí spolupráce mezi 
Evropskou unií a Spojeným královstvím v oblasti SZBP a SBOP a uznává, že je třeba 
nalézt kreativní řešení;

15. požaduje, aby byl před přijetím strategie či sdělení Komise a ESVČ v oblasti SZBP 
zřízen mechanismus konzultací s Výborem pro zahraniční věci a příslušnými orgány;

16. vyzývá k větší provázanosti, souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU pro financování 
vnější činnosti a SZBP s cílem umožnit Evropské unii řešit narůstající problémy 
v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky; domnívá se, že zjednodušená struktura 
vnějších nástrojů navrhovaných v rámci nástroje pro sousedství a rozvojovou 
a mezinárodní spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 (NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí nástrojů na období po roce 2020, aby se 
zabránilo zbytečným mezerám ve financování;

17. vyzývá EU, aby dále upřednostňovala předcházení konfliktům a mediaci; zdůrazňuje, že 
tento přístup přináší vysokou přidanou hodnotu EU, pokud jde o politické, společenské 
a hospodářské aspekty a bezpečnost obyvatel; připomíná, že předcházení konfliktům 
a mediace přispívají k upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti EU na mezinárodní 
scéně; vyzdvihuje cenný příspěvek Parlamentu v oblasti mediace a dialogu, zejména 
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v zemích západního Balkánu a Východního partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti mediace;

Posílení SZBP za účelem boje proti celosvětovým hrozbám

18. vyzývá k posílení schopnosti EU jednat samostatně v oblasti bezpečnosti a obrany; 
zdůrazňuje, že účinná spolupráce s partnerskými organizacemi, jako je OSN nebo 
NATO, je důležitější než kdykoli předtím;

19. domnívá se, že hlasování kvalifikovanou většinou by mohlo zvýšit účinnost zahraniční 
a bezpečnostní politiky EU a urychlit rozhodovací proces; vyzývá Radu, aby 
v případech uvedených v čl. 31 odst. 2 Smlouvy o EU pravidelně využívala hlasování 
kvalifikovanou většinou, a vyzývá Evropskou radu, aby se chopila této iniciativy tím, 
že využije tzv. „překlenovací ustanovení“ obsažené v čl. 31 odst. 3 SEU; dále ji vybízí, 
aby zvážila rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou na další oblasti SZBP;

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, která by 
zlepšila rozhodovací proces a vedla by k účinnější mezivládní spolupráci v této oblasti;

21. vítá rozhodnutí předsedkyně Komise vybudovat do pěti let skutečnou evropskou 
obrannou unii;

22. připomíná, že čl. 20 odst. 2 SEU, který obsahuje ustanovení o posílené spolupráci, 
členským státům poskytuje dodatečné možnosti postupu v oblasti SZBP, a měl by být 
proto rovněž uplatněn;

23. připomíná, že změna klimatu má dopad na všechny aspekty lidského života, včetně 
zvýšení pravděpodobnosti konfliktů a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s bezpečností 
a klimatem by měly být začleněny do celého portfolia zahraniční politiky; zdůrazňuje, 
že EU by měla rozvíjet kapacity pro sledování rizik spojených se změnou klimatu, což 
by mělo zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

24. vyzývá k větší podpoře strategie EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť svoboda 
plavby je stále významnějším problémem; trvá na tom, že svobodu plavby je třeba vždy 
respektovat;

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Komisi a členské státy, aby 
pokračovaly ve svém úsilí a zvýšily svou schopnost čelit hybridním hrozbám posílením 
kybernetické obrany a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; v této souvislosti vyzývá 
k vytvoření komplexních společných kapacit a metod pro analýzu rizik a zranitelnosti;

26. podporuje posílení strategických komunikačních kapacit Evropské unie; v této 
souvislosti vyzývá k další podpoře oddělení pro strategickou komunikaci ESVČ;

27. zdůrazňuje, že je třeba využít konkurenční výhody EU, aby mohla rychle zaujmout 
strategickou pozici v mezinárodní soutěži nových technologií, jako je umělá inteligence, 
s cílem zabránit tomu, aby se EU stala závislou na digitálních gigantech;

28. uznává význam úlohy, kterou hrají civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
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při udržování míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti;

°

° °

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě, 
Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku a členským státům.


