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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa

(2019/2136(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politike,

– so zreteľom na články 21 a 36 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) o politickej 
zodpovednosti1,

– so zreteľom na globálnu stratégiu Európskej únie z roku 2016 v oblasti zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky,

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 7. júna 2017 o strategickom prístupe 
k zvyšovaniu odolnosti vo vonkajšej činnosti EÚ (JOIN(2017)0021),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0000/2019),

A. keďže Parlament má povinnosť a zodpovednosť vykonávať demokratický dohľad nad 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou (SZBP) a spoločnou bezpečnostnou a 
obrannou politikou (SBOP) a mal by mať prostriedky na plnenie tejto úlohy;

B. keďže vonkajšia činnosť EÚ má priamy vplyv na blahobyt občanov a jej cieľom je 
zaručiť bezpečnosť a stabilitu a zároveň chrániť európske hodnoty slobody, demokracie, 
rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv;

C. keďže potreba silnejšej a zjednotenej Európy, pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, je 
naliehavejšia ako v minulosti;

D. keďže spochybňovaním alebo zneužívaním všeobecných pravidiel a hodnôt dochádza k 
oslabovaniu základov multilateralizmu;

E. keďže svet čelí globálnym mocenským zmenám a hlavným trendom v zahraničnej 
politike je geopolitická súťaž, čo si vyžaduje rýchle a primerané mechanizmy reakcie;

F. keďže nové politické sily presadzujú svoje vlastné globálne a regionálne ambície s 

1 Ú. v. EÚ C 210, 3.8.2010, s. 1.
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nepredvídateľnými dôsledkami pre celosvetovú bezpečnosť;

G. keďže bezpečnostné prostredie EÚ je citlivé na vonkajší tlak, ktorý bráni EÚ v 
uplatňovaní jej zvrchovanosti;

Multilateralizmus v stávke: naliehavá potreba silnejšej a zjednotenej Európy 

1. pripomína, že v súčasnosti, keď súťažiace mocnosti čoraz viac spochybňujú globálny 
poriadok založený na pravidlách, musíme my Európania obhajovať multilateralizmus, 
medzinárodné právo, demokraciu a ľudské práva;

2. zdôrazňuje, že multilateralizmus je stredobodom úsilia EÚ o predchádzanie konfliktom 
a ich riešenie;

3. vyzýva na silnejšiu, jednotnú, účinnú a strategickejšiu Európsku úniu, najmä vzhľadom 
na to, že sa práve začal nový európsky politický cyklus a že zahraničná a bezpečnostná 
politika EÚ sa mení;

4. opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu zvýšiť odolnosť a nezávislosť EÚ posilnením 
SZBP, ktorá podporuje mier, bezpečnosť, ľudské práva a základné slobody v Európe a 
na celom svete;

5. domnieva sa, že Európska únia musí prevziať globálnu vedúcu úlohu a využívať svoj 
politický potenciál myslieť a konať ako geopolitická mocnosť a zároveň musí chrániť a 
presadzovať svoje spoločné hodnoty a záujmy vo svete; opätovne potvrdzuje, že treba 
zabezpečiť strategickú autonómnosť EÚ; plne podporuje rozhodnutie predsedu Komisie 
transformovať výkonnú zložku EÚ na „geopolitickú komisiu“;

6. je presvedčený, že Európska únia musí byť schopná rýchlejšie a účinnejšie reagovať na 
vznikajúce krízy a mala by klásť väčší dôraz na predchádzanie konfliktom v 
počiatočnom štádiu;

7. zdôrazňuje, že Európska únia musí zmeniť prístup založený na reakcii na prístup 
založený na predvídaní a pri obrane globálneho poriadku založeného na pravidlách a 
medzinárodnom práve spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi partnermi; pripomína, že 
SZBP EÚ je založená na partnerstve a multilateralizme, čo pomáha zjednotiť príslušné 
regionálne a celosvetové mocnosti; zdôrazňuje naliehavú potrebu preskúmať nové 
formy spojenectiev a nájsť inovatívne mechanizmy spolupráce;

8. podporuje zahraničnú politiku EÚ, ktorá zjednotí inštitúcie EÚ a všetky zahraničné 
ministerstvá v spoločnej a silnej zahraničnej politike na úrovni EÚ; zdôrazňuje potrebu 
budovať ad hoc koalície na posilnenie súdržnosti a demokratickej legitímnosti EÚ;

9. zdôrazňuje, že Európska únia musí účinnejšie využívať svoje existujúce nástroje a 
vystupovať jednotnejšie a súdržnejšie, aby zlepšila svoje rozhodovacie procesy;

Posilnenie Európskeho parlamentu ako piliera SZBP

10. zdôrazňuje, že Európska únia môže naplno uplatniť svoj potenciál len vtedy, keď bude 
vystupovať jednotne a keď sa prijímanie rozhodnutí postupne presunie z vnútroštátnej 
na nadnárodnú úroveň, pričom sa v plnej miere budú využívať možnosti, ktoré ponúkajú 
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inštitúcie EÚ a ich postupy; zdôrazňuje, že Európska únia by mala využiť všetky 
dostupné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa vrátane možností, ktoré ponúka 
parlamentná diplomacia;

11. v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje, že Európsky parlament vyvinul v priebehu rokov 
celý rad nástrojov a sietí v oblasti vonkajšej činnosti, ktoré sa odlišujú od nástrojov 
výkonných orgánov Európskej únie a zároveň ich dopĺňajú; požaduje preto 
integrovanejší prístup k zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, ktorý by zahŕňal 
parlamentný rozmer, a medziinštitucionálnu spoluprácu pri navrhovaní stratégií vo 
vzťahu k tretím krajinám a regiónom;

12. vyzýva na účinnejšiu a efektívnejšiu výmenu informácií zo strany Komisie a Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby mohol Parlament účinne a včas vykonávať 
svoju kontrolnú úlohu, a to aj v oblasti SZBP;

13. vyzýva na posilnenie parlamentnej kontroly vonkajšej činnosti EÚ, a to aj 
pokračovaním pravidelných konzultácií s PK/VP, ESVČ a Komisiou, a na ukončenie 
rokovaní o prístupe Parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti SZBP a SBOP;

14. poznamenáva, že ak/keď sa uskutoční brexit, Výbor Parlamentu pre zahraničné veci by 
mal mať ako gestorský výbor zodpovedný za vzťahy s tretími krajinami k dispozícii 
všetky informácie potrebné na to, aby mohol v mene Parlamentu preskúmať rokovací 
proces v súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a včas 
poskytnúť informácie o budúcej dohode alebo dohodách so Spojeným kráľovstvom, čo 
si bude vyžadovať súhlas Parlamentu; zdôrazňuje dôležitosť budúcej spolupráce medzi 
Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom v oblasti SZBP a SBOP a uvedomuje si, že 
treba nájsť tvorivé riešenia;

15. žiada, aby sa pred prijatím stratégie alebo oznámenia Komisie a ESVČ v oblasti SZBP 
zriadil konzultačný mechanizmus s Výborom pre zahraničné veci a príslušnými 
orgánmi;

16. požaduje väčšiu súdržnosť, konzistentnosť a komplementárnosť medzi nástrojmi na 
financovanie vonkajšej činnosti EÚ a SZBP, aby Európska únia mohla čeliť rastúcim 
výzvam v oblasti bezpečnosti a zahraničnej politiky; domnieva sa, že zjednodušená 
štruktúra vonkajších nástrojov navrhnutá v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a 
medzinárodnej spolupráce si vyžaduje náležitý systém bŕzd a protiváh, primeranú mieru 
transparentnosti a príspevok k strategickým politikám a kontrolu vykonávania zo strany 
Parlamentu; zdôrazňuje potrebu efektívneho a primeraného financovania v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci na roky 2021 – 2027 (IPA III); vyzdvihuje úlohu 
nástroja na podporu stability a mieru (IcSP), najmä pri podpore mieru a stability na 
celom svete; očakáva včasné prijatie nástrojov na obdobie po roku 2020 s cieľom 
predísť zbytočným medzerám vo financovaní;

17. nabáda EÚ, aby naďalej uprednostňovala predchádzanie konfliktom a mediáciu; 
zdôrazňuje, že takýto prístup prináša vysokú pridanú hodnotu EÚ z politického, 
sociálneho, hospodárskeho a bezpečnostného hľadiska; pripomína, že činnosti v oblasti 
predchádzania konfliktom a mediácie prispievajú k rozhodnejšiemu pôsobeniu 
a dôveryhodnosti EÚ na medzinárodnej scéne; vyzdvihuje cenný prínos Parlamentu v 
oblasti mediácie a dialógu, najmä v krajinách západného Balkánu a Východného 



PE641.442v02-00 6/7 PR\1190941SK.docx

SK

partnerstva, a vyzýva na ďalší rozvoj medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti 
mediácie;

Posilnenie SZBP s cieľom čeliť globálny hrozbám

18. požaduje posilnenie schopnosti EÚ konať samostatne v oblasti bezpečnosti a obrany; 
zdôrazňuje, že účinná spolupráca s partnerskými organizáciami, ako je OSN alebo 
NATO, je dôležitejšia než kedykoľvek v minulosti;

19. domnieva sa, že hlasovanie kvalifikovanou väčšinou by mohlo zefektívniť zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku EÚ a urýchliť rozhodovací proces; vyzýva Radu, aby v prípadoch 
uvedených v článku 31 ods. 2 Zmluvy o EÚ pravidelne používala hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou, a Európsku radu, aby sa chopila tejto iniciatívy tým, že 
využije premosťovaciu doložku uvedenú v článku 31 ods. 3 Zmluvy o EÚ; nabáda 
Radu, aby zvážila rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou aj do ďalších oblastí 
SZBP;

20. opakuje svoju výzvu zvážiť zriadenie Európskej bezpečnostnej rady, ktorá by zlepšila 
rozhodovací proces a viedla k efektívnejšej medzivládnej spolupráci v tejto oblasti;

21. víta rozhodnutie predsedu Komisie vybudovať do piatich rokov skutočnú európsku 
obrannú úniu;

22. pripomína, že článok 20 ods. 2 Zmluvy o EÚ, ktorý obsahuje ustanovenia o posilnenej 
spolupráci, vytvára pre členské štáty ďalšie možnosti, aby pokročili v oblasti SZBP, 
a mal by sa preto používať;

23. pripomína, že zmena klímy ovplyvňuje všetky aspekty ľudského života a zvyšuje aj 
pravdepodobnosť konfliktov a násilia; zdôrazňuje, že otázky týkajúce sa klimatickej 
bezpečnosti by mali byť súčasťou každej oblasti zahraničnej politiky; zdôrazňuje, že EÚ 
by mala rozvíjať kapacity na monitorovanie rizík súvisiacich so zmenou klímy, ktoré by 
mali zahŕňať aj politiky zamerané na vnímavosť voči konfliktom a predchádzanie 
krízam; zdôrazňuje potrebu vypracovať komplexný prístup k zmene klímy a k 
bezpečnosti;

24. žiada, aby sa posilnila podpora stratégie námornej bezpečnosti EÚ, keďže sloboda 
plavby je čoraz väčším problémom; trvá na tom, že sloboda plavby sa musí vždy 
rešpektovať;

25. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, Komisiu a členské štáty, aby 
sa aj naďalej usilovali zvýšiť svoju schopnosť lepšie čeliť hybridným hrozbám 
posilnením kybernetickej obrany EÚ a odolnosti proti takýmto hrozbám a aby toto 
úsilie ešte viac zintenzívnili; v tejto súvislosti vyzýva na rozvoj komplexných 
spoločných kapacít a metód analýzy rizika a zraniteľnosti;

26. podporuje posilnenie spôsobilostí Európskej únie v oblasti strategickej komunikácie; v 
tejto súvislosti vyzýva na ďalšiu podporu pre oddelenie ESVČ pre strategickú 
komunikáciu;

27. zdôrazňuje, že treba využiť konkurenčnú výhodu EÚ, aby mohla rýchlo zaujať 
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strategickú pozíciu v medzinárodnej súťaži nových technológií, ako je umelá 
inteligencia, s cieľom zabrániť, aby sa EÚ stala závislou od digitálnych gigantov;

28. uznáva dôležitú úlohu civilných a vojenských misií, ktoré sú súčasťou SBOP, pri 
udržiavaní mieru, predchádzaní konfliktom a posilňovaní medzinárodnej bezpečnosti;

°

° °

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, 
Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku a členským štátom.


