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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva
(2019/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 20. prosince 2013, 26. června 2015, 15. prosince 
2016, 22. června 2017, 28. června 2018, 14. prosince 2018 a 20. června 2019,

– s ohledem na závěry Rady ohledně společné bezpečnostní a obranné politiky ze dne 25. 
listopadu 2013, 18. listopadu 2014, 18. května 2015, 27. června 2016, 14. listopadu 
2016, 18. května 2017, 17. července 2017, 25. června 2018 a 17. června 2019,

– s ohledem na dokument nazvaný „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa – 
Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“, který dne 
28. června 2016 představila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „místopředsedkyně Komise, 
vysoká představitelka“),

– s ohledem na společná prohlášení předsedů Evropské rady a Evropské komise a 
generálního tajemníka Severoatlantické aliance ze dne 8. července 2016 a 10. července 
2018,

– s ohledem na společný soubor 42 návrhů, které potvrdila Rada Evropské unie a 
Severoatlantická rada dne 6. prosince 2016, a na zprávy o pokroku ze dne 14. června a 
5. prosince 2017 o jeho provádění a na nový soubor 32 návrhů, které potvrdily obě rady 
dne 5. prosince 2017,

– s ohledem na diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany ze dne 7. června 2017,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 s názvem „Vojenské struktury EU: 
aktuální stav a budoucí výhledy“1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2017 o kosmické strategii pro Evropu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2016 o evropské obranné unii3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 o ústavních, právních 
a institucionálních dopadech společné bezpečnostní a obranné politiky:  možnosti, které 
skýtá Lisabonská smlouva4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2017 o mandátu pro třístranná jednání o 

1 Úř. věst. C 93, 9.3.2016, s. 144.
2 Úř. věst. C 337, 20.9.2016, s. 11.
3 Úř. věst. C 224, 27.6.2016, s. 18.
4 Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 125.
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návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 20185,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2018 o udržitelné městské mobilitě6,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1092 ze dne 
18. července 2018, kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu 
s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU7,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 18. dubna 2019 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond8,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o provádění společné bezpečnostní 
a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o 
společné zahraniční a bezpečnostní politice)9, ze dne 13. prosince 2017 o výroční 
zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky10 a ze dne 12. prosince 
2018 o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky11,

– s ohledem na prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany, který dne 14. listopadu 
2016 představila vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2018 o vzájemných vztazích EU–NATO12,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2016 o Evropském obranném akčním 
plánu (COM(2016)0950),

– s ohledem na nový balíček týkající se obrany, který Komise představila dne 7. června 
2017 v tiskové zprávě nazvané „Evropa, která brání: Komise zahajuje debatu o 
směřování k bezpečnostní a obranné unii“,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 14. prosince 2016 o provádění společné bezpečnostní 
a obranné politiky13, ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné 
bezpečnostní a obranné politiky14 a ze dne 12. prosince 2018 o provádění společné 
bezpečnostní a obranné politiky15,

– s ohledem na Akční plán EU pro vojenskou mobilitu, který byl zveřejněn dne 28. 
března 2018,

– s ohledem na závěry Rady s názvem „Posílení strategického partnerství OSN a EU pro 
mírové operace a řešení krizí: priority na období let 2019–2021“ přijaté dne 18. září 

5 Úř. věst. 334, 19.9.2018, s. 253.
6 Přijaté texty, P8_TA(2018)0498.
7 Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 30–43.
8 Přijaté texty, P8_TA(2019)0430.
9 Úř. věst. C 224, 27.6.2016, s. 50.
10 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 36.
11 Přijaté texty, P8_TA(2018)0513.
12 Přijaté texty, P8_TA(2018)0257.
13 Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 89.
14 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 47.
15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0514.



PR\1191038CS.docx 5/14 PE641.445v01-00

CS

2018,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

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

Trvale nejistý a nepředvídatelný bezpečnostní kontext

1. bere na vědomí trvalé zhoršování bezpečnostního prostředí Evropské unie, která čelí 
mnoha výzvám, které mají přímý či nepřímý dopad na bezpečnost členských států a 
jejich občanů: ozbrojené konflikty na východních a jižních hranicích evropského 
kontinentu, terorismus ve jménu džihádu, kybernetické útoky, neřízené migrační toky, 
rostoucí hrozby pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

2. domnívá se, že nestabilita a nepředvídatelnost na hranicích Unie a v jejím nejbližším 
sousedství (severní Afrika, Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán atd.) představují 
bezprostřední hrozbu pro bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje nerozlučnou vazbu mezi 
vnitřní a vnější bezpečností;

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, Čína, Rusko), ale také stále více regionálních 
aktérů (Turecko, Írán, Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou sílu a vliv, a to 
kombinací jednostranných diplomatických pozic a rostoucích vojenských kapacit;

4. vyslovuje v této souvislosti politování nad tím, že tito aktéři úmyslně obcházejí či se 
dokonce snaží rozložit mnohostranné mechanismy nezbytné k zachování míru;

5. konstatuje, že Unie na nové krize a na tuto novou mezinárodní situaci reagovala 
opožděně a nedokázala se jim včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky nebo 
vojensky; domnívá se, že ve specifické oblasti obrany to byl nedostatek investic, 
heterogenita kapacit a nedostatek interoperability, ale také, a především, politické 
zdráhání se zavést účinné mechanismy, které ovšem předpokládají unijní smlouvy a 
řada dohod o spolupráci mezi členskými státy, co oslabilo schopnost Unie hrát 
rozhodující roli při vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že žádná země není s to 
sama čelit bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na evropském kontinentu a v jeho 
blízkém okolí;

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a velmi proměnlivé situaci došlo k sice pozdnímu, 
ale reálnému uvědomění si společných bezpečnostních zájmů a u evropských zemí a 
evropských institucí je stále větší politická vůle jednat v zájmu své bezpečnosti 
kolektivně, přičemž mají k dispozici více autonomních prostředků činnosti;

7. je přesvědčen, že reakce na bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá prioritně v posílení její 
strategické autonomie;

Nutnost posílit evropskou strategickou autonomii

8. konstatuje, že ambici dosáhnout evropské strategické autonomie poprvé schválilo 28 
hlav států a předsedů vlád v červnu 2016 v Globální strategii zahraniční a bezpečnostní 
politiky Evropské unie, kterou dne 28. června 2016 představila místopředsedkyně 
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Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku;

9. domnívá se, že zásada evropské strategické autonomie spočívá ve schopnosti Unie 
posilovat svou svobodu posouzení situace, rozhodování a jednání, když si to okolnosti 
žádají, aby hájila své zájmy a hodnoty;

10. domnívá se proto, že evropská strategická autonomie v první řadě spočívá Unie ve 
schopnosti vyhodnotit krizovou situaci a samostatně se rozhodnout, což nutně 
předpokládá nezávislý rozhodovací proces, prostředky k vyhodnocení situace a svobodu 
analyzovat situaci a jednat; domnívá se rovněž, že evropská strategická autonomie se 
zakládá na schopnosti Unie jednat sama, když jde o její zájmy (v operačních prostorech, 
které její evropští partneři nepovažují za prioritní) nebo o postup v rámci stávající 
spolupráce; domnívá se, že evropská strategická autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci OSN a je komplementární s aliancemi (NATO) 
a partnerstvími, k nimž se hlásí většina členských států; se vší naléhavostí zdůrazňuje, 
že strategická autonomie nutně neznamená, že Unie musí systematicky, všude a za 
všech okolností, jednat sama;

11. je toho názoru, že potvrzení evropské strategické autonomie závisí na navázání 
spolupráce mezi evropskými partnery na poli obrany v oblasti technologické, kapacitní, 
průmyslové a operační; domnívá se, že pouze konkrétní a flexibilní spolupráce založená 
na pragmatických iniciativách umožní postupně překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným problémům kontinentu;

12. zdůrazňuje, že strategické autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze pokud členské státy 
prokáží solidaritu, která se projevuje zejména nutností upřednostňovat nabývání 
evropských kapacit, i když jsou již daná zařízení k dispozici a v podstatě si konkurují;

13. domnívá se, že zásada evropské strategické autonomie je legitimní a nutnou ambicí a že 
musí být trvale prioritním cílem evropské obranné politiky; zdůrazňuje, že její konkrétní 
a operativní naplňování musí být společnou odpovědností všech Evropanů;

Skutečné pokroky, které je třeba upevnit ve snaze posílit evropskou strategickou autonomii

14. podporuje takové pojetí, že se evropská strategická autonomie musí týkat průmyslové 
oblasti, kapacitní oblasti (společné programy, investice do obranných technologií) a 
operační oblasti (financování operací, posilování kapacit partnerů, schopnost plánování 
a vedení misí);

Mise a operace SBOP

15. domnívá se, že obrana Evropy se zakládá do značné míry na schopnosti Unie vojensky 
zasáhnout, a to důvěryhodným způsobem, ve vnějších operačních prostorech;

16. konstatuje, že Unie je v současné době přítomna na třech kontinentech, na nichž působí 
16 civilních nebo vojenských misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise bez 
výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto mise přispívají k míru, bezpečnosti a stabilitě na 
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mezinárodním poli; zdůrazňuje, že jejich nasazení musí doprovázet transformace 
nástrojů uvedených v Lisabonské smlouvě a zavedených v posledních letech, které mají 
zvýšit jejich efektivitu;

17. podněcuje členské státy a evropské struktury k tomu, aby zachovaly prioritní a velmi 
intenzivní angažovanost v Africe; vítá proto rozhodnutí Rady z července 2018 
prodloužit mandát vojenské výcvikové mise EUTM RCA o dva roky a ochotu Rady 
vyslat civilní misi, která by doplňovala vojenskou složku; konstatuje, že tento vývoj z 
poslední doby je pozitivním znamením toho, že se členské státy znovu angažují při 
podpoře podobných misí;

18. zdůrazňuje globální angažovanost Unie v oblasti Sahelu a Afrického rohu 
prostřednictvím šesti civilních (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somálsko) a 
vojenských misí (EUTM Mali, EUTM Somálsko, ATALANTA); vítá a podněcuje 
vyvinuté úsilí o regionalizaci fungování civilních misí v Sahelu vzhledem k 
bezpečnostním výzvám, které překračují rámec států, v nichž jsou tyto mise EU 
nasazeny;

19. je velmi znepokojen zhoršením situace v Burkině Faso; klade si otázku, zda by nebylo 
vhodné vyslat do této země civilní a/nebo vojenskou misi s cílem posílit správu a řízení 
v oblasti bezpečnosti a zajistit dodržování lidských práv a obnovení důvěry obyvatel ve 
své bezpečnostní složky;

20. vyzývá k rychlému zavedení Paktu pro civilní mise, který přijaly v listopadu 2018 Rada 
a členské státy s cílem posílit prostředky civilní složky SBOP, aby mohly být mise ještě 
pružnější a operativnější a byla zajištěna účinnost a důvěryhodnost činnosti Unie v 
terénu;

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o efektivitu misí a operací SBOP, obecně se potýkají 
se stále větší neochotou členských států a evropských institucí tyto mise a operace 
posílit, jak co do lidských zdrojů, tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že vojenské 
operace SBOP jsou čím dál více zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise EUTM Mali 
a EUTM Somálsko), zcela bez výkonných úkolů;

22. se znepokojením zjišťuje, že efektivita posledních civilních a vojenských operací SBOP 
naráží na přetrvávající strukturální nedostatky;

23. vyjadřuje politování nad tím, jak dlouhý je rozhodovací proces a jak dlouho trvá 
praktické zahájení misí a operací; připomíná, že v poslední době se jen málo vojenským 
operacím dostalo mandátu s výkonnými úkoly, a to vinou rozdílné rychlosti 
rozhodování o jejich nasazení, a žádá proto, aby byly struktury a postupy SBOP 
upraveny tak, aby byl způsob vysílání misí rychlejší, flexibilnější a koherentnější; bere 
na vědomí používání nového nástroje krizového řízení, zahájení minimisí podle článku 
28, aby bylo možno reagovat na krize rychleji a flexibilněji;

24. upozorňuje na nepružnost správních a rozpočtových postupů, která vyslaným 
pracovníkům misí v terénu velmi ztrpčuje život;

25. zdůrazňuje nutnost pravidelně vyhodnocovat mise a operace, aby se zlepšovala jejich 
účinnost; vyzývá ESVČ a Komisi, aby formulovaly mandáty a poskytovaly rozpočty, 
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které odpovídají daným operacím, a vždy stanovily strategii ukončení působení v 
daném prostoru; je v tomto ohledu pro pravidelnější konzultace s příslušnými 
parlamentními výbory a vyzývá je, aby směřovaly své pracovní cesty a cesty svých 
delegací do oblastí působení misí a operací SBOP;

26. zdůrazňuje, že je důležité organizovat společný výcvik a cvičení evropských 
ozbrojených sil, a podporovat tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe připravit na 
mise a být schopen čelit široké škále hrozeb, jak konvenčních, tak nekonvenčních;

27. zdůrazňuje, že se stále opakující situace, kdy je nedostatek vybavení ozbrojených sil, 
který brzdí úspěšnost výcvikových misí; upozorňuje na obtížnost dodávek vyhovujícího 
vybavení ve stanovených lhůtách (postupy zadávání veřejných zakázek, které je 
povinnost dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout pozitivních výsledků při výcviku a 
poradenství poskytovaného armádám třetích zemí je v dlouhodobém horizontu nesmírně 
obtížné, pokud není kapacita k tomu, aby ruku v ruce s tímto úsilím šly užitečné a 
koordinované programy dodávek vybavení; vítá iniciativu „Budování kapacity na 
podporu bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila revizí nástroje přispívajícího ke 
stabilitě a míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující financovat výcvikové činnosti a 
dodávky nesmrtícího vybavení pro armády třetích zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni 
byli schváleny tři projekty v Mali, ve Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku a 
dodávek vybavení;

28. vyjadřuje politování nad problémem s vytvářením sborů, zejména při vysílání 
vojenských misí; zdůrazňuje, že pro misi EUTM Somálsko byly jen s vypětím všech sil 
shromážděny potřebné síly; konstatuje, že na poslední všeobecné konferenci k vytvoření 
sil konané dne 4. června 2019 se hovořilo o možném krachu mise z důvodu nedostatku 
personálu; konstatuje, že probíhajících vojenských operací Unie se účastní v průměru 
jen tucet členských států; zdůrazňuje, že kompetentnost, profesionalita a obětavost 
personálu v terénu jsou prvky klíčovými pro úspěch mise; vyzývá členské státy k větší 
angažovanosti, pokud jde o kvalitu personálu vysílaného na mise a ESVČ a Komisi, aby 
zvýšily míru obsazenosti postů vyslaných na mise;

29. klade si otázku, zda je namístě nadále zachovávat některé mise; je toho názoru, že Unie 
musí soustředit své úsilí na mise, při kterých vytváří největší přidanou hodnotu;

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. do 31. 
března 2020, námořní operaci Evropské unie ve Středozemním moři (EUNAVFOR 
MED Sophia); hluboce lituje dočasného zmrazení přítomnosti unijních lodí na moři; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dospět k dohodě mezi členskými státy, a vyzývá k 
návratu plavidel na moře a plnému uskutečňování mandátu mise;

31. domnívá se, že pro dlouhodobou budoucnost této politiky je zásadní otázka financování 
misí a operací SBOP; poukazuje na důležitost přezkoumání mechanismu Athena tak, 
aby pokrýval veškeré náklady vojenských operací a misí SBOP; podporuje proto návrh 
vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise – který podpořila Komise – vytvořit 
evropský mírový nástroj, z něhož by byly zčásti financovány obranné činnosti Unie, 
zejména společné náklady vojenských operací SBOP a náklady na posílení vojenských 
kapacit partnerů; doufá, že členské státy urychleně naleznou shodu, aby bylo možno 
tento nástroj zavést; zdůrazňuje, že je důležité, aby byla zajištěna větší míra pružnosti 
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finančních pravidel Unie s cílem zlepšit její schopnost reagovat na krize a aby byla 
provedena stávající ustanovení Lisabonské smlouvy; žádá členské státy a Komisi, aby 
uvažovaly o flexibilním mechanismu, který by umožňoval pomoci členským státům, 
které se chtějí účastnit nějaké mise SBOP, s náklady na jejich účast, a usnadnil by tak 
jejich rozhodování, zda zahájit nebo posílit určitou misi; konstatuje, že tento nástroj by 
naprosto přesně odpovídal cílům strategické autonomie Unie v operační oblasti;

32. podporuje vytvoření útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC) pro 
mise s výkonnými úkoly umožňující provádět vojenské operace SBOP; žádá, aby byla 
posílena spolupráce mezi útvarem MPCC a útvarem schopnosti civilního plánování a 
vedení; poukazuje na problém náboru personálu a poskytnutí prostředků k tomu, aby 
byl útvar MPCC plně efektivní; vyzývá ESVČ, aby přeměnila MPCC z virtuálního 
útvaru s pracovními místy s mnoha pověřeními na robustní civilně-vojenskou jednotku 
pro plánování a operační vedení;

33. bere na vědomí neúspěch bojových skupin Unie, které od svého vytvoření v roce 2007 
nebyly dosud nikdy rozmístěny, a to zejména proto, že chyběl konstruktivní přístup ze 
strany všech členských států, a vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a jejich 
financování, což je v rozporu s původním záměrem, jímž byla rychlost a účinnost;

34. konstatuje, že ustanovení o vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o EU), které bylo 
jednou uplatněno, svědčí o solidaritě členských států ve společném boji proti terorismu; 
konstatuje však, že nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky aktivace tohoto článku ani 
způsoby požadované pomoci; vyzývá k operativnějšímu používání tohoto nástroje;

35. je přesvědčen, že provádění misí a operací SBOP musí doplňovat flexibilní nástroje, 
které usnadní schopnost Unie a jejích členských států se zapojit s cílem zaručit 
evropskou strategickou autonomii ve prospěch stability evropského kontinentu; 
zdůrazňuje v této souvislosti účinnost modulových víceúčelových a skutečně 
operativních velících struktur, jako je například Evropský sbor – Eurocorps; konstatuje, 
že se mise tohoto generálního štábu úspěšně rozšířily a rozrůznily: v letech 2015 až 
2018 byl Evropský sbor rozmístěn čtyřikrát v rámci výcvikových misí Unie v Mali a ve 
Středoafrické republice (EUTM Mali a EUTM RCA); vyzývá členské státy a Komisi, 
aby následovaly tento příklad flexibilní a operativní spolupráce, který již prokázal svou 
užitečnost a účinnost;

36. očekává, že Unie bude účinně využívat veškeré existující politické nástroje SBOP 
v oblastech diplomacie, spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a udržování míru; 
připomíná, že vojenské a civilní nástroje SBOP nemohou v žádném případě 
představovat jediné řešení bezpečnostních problémů a že je vhodné vždy přijímat 
„globální přístup“; domnívá se, že pouze využívání všech uvedených nástrojů na 
základě tohoto „globálního přístupu“ umožní získat nezbytnou pružnost a tak účinně 
dosáhnout nejvyšších cílů v oblasti bezpečnosti;

Oblast kapacity a průmyslu

37. zdůrazňuje, že nezbytným základem pro posílení evropské strategické autonomie je 
zvýšení kapacit členských států a jejich rozpočtu určeného na obranu a také posílení 
průmyslové a technologické základny evropské obrany;



PE641.445v01-00 10/14 PR\1191038CS.docx

CS

38. vítá výraznou změnu trendu v rozpočtech na obranu ve prospěch ozbrojených sil; 
domnívá se, že tento trend je třeba podporovat a prosazovat na úrovni Unie;

39. kladně přijímá nedávné úsilí, jež vyvinuly evropské orgány a instituce a členské státy, 
které se řídily zveřejněnou „Globální strategií EU“ s cílem posílit dosud virtuální 
nástroje SBOP a plně provádět příslušná ustanovení Lisabonské smlouvy; zdůrazňuje, 
že tyto slibné ambice je nyní třeba upevnit a že musí následovat konkrétní opatření, aby 
tyto ambice účinně přispěly k bezpečnosti evropského kontinentu;

40. bere s uspokojením na vědomí návrh Evropské komise ze dne 2. května 2018 
o vytvoření rozpočtové položky ve výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na obranu v příštím víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se projevuje bezprecedentní angažovanost Komise, 
nadále podléhá jednomyslnému souhlasu členských států v příštím VFR;

41. vítá návrh Komise z června 2017 na vytvoření Evropského obranného fondu, který by 
umožnil stimulovat spolupráci mezi členskými státy a podporovat evropský obranný 
průmysl; konstatuje, že tento návrh představuje první iniciativu, u níž jsou využity 
finanční prostředky Společenství za účelem přímé podpory obranných projektů; uznává, 
že tento návrh představuje významný posun v evropské obraně, a to jak z politického, 
tak z průmyslového hlediska; konstatuje, že by Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo evropské protiraketové obrany; konstatuje, že 
pracovní program přípravné akce na rok 2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude následovat dalších 
dvanáct výzev k podávání návrhů, které pokryjí prioritní tematiku ve všech oblastech 
(vzduch, země, moře, kyberprostor a vesmír); poukazuje na souvislost mezi 
rozhodnutími o akvizicích, která dnes přijímají členské státy, a perspektivami 
průmyslové a technologické spolupráce v rámci Evropského rozvojového fondu (ERF);

42. vítá účinné provádění stálé strukturované spolupráce (PESCO), která představuje 
zásadní krok na cestě k užší spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany mezi členskými 
státy; zdůrazňuje, že toto ustanovení, které bylo začleněno do Lisabonské smlouvy 
z roku 2009 (článek 46 Smlouvy o fungování Evropské unie), je právně závazné 
a obsahuje soubor ambiciózních závazků, které mají umožnit evropským zemím, jež si 
to přejí, aby ve společných obranných projektech postupovaly rychleji; uznává 
strukturální úlohu evropské poptávky, již může stálá strukturovaná spolupráce hrát; 
konstatuje, že se v rámci stálé strukturované spolupráce připravuje významný počet 
projektů, které jsou způsobilé pro Evropský program rozvoje obranného průmyslu 
(EDIDP) a které budou moci mimo jiné využívat zvýšené míry subvencí; podporuje 
plný soulad mezi projekty stálé strukturované spolupráce a Evropského rozvojového 
fondu;

43. zdůrazňuje úzké propojení stálé strukturované spolupráce s koordinovaným 
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každoročním přezkumem v oblasti obrany zahájeným v roce 2017 a s Evropským 
rozvojovým fondem, za účelem posílení obranných kapacit evropských zemí; 
zdůrazňuje, že nové projekty musí být součástí plánu rozvoje schopností (CDP), který 
v rámci Evropské obranné agentury umožní posílit spolupráci mezi členskými státy 
s cílem vyplnit mezery ve schopnostech; domnívá se, že by koordinovaný každoroční 
přezkum v oblasti obrany měl účinně přispívat k harmonizaci investic a kapacit 
vnitrostátních ozbrojených sil a tak zaručit strategickou a operační autonomii Unie 
a umožnit členským státům, aby do obrany účinněji investovaly;

44. bere na vědomí návrh Komise, aby v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR určeno na 
projekty vojenské mobility;

45. pozastavuje se nad pomalým startem všech 34 projektů a nad zahájením třetí vlny 
13ti projektů, ačkoli dosud žádný z nich nebyl realizován; poukazuje na to, že své 
počáteční operační schopnosti dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; poukazuje na 
nedostatečné ambice a nedostatečný rozsah některých projektů, které neumožňují řešit 
nejzjevnější kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z první vlny týkající se zvláště 
kapacitních projektů zahrnujících maximum členských států; konstatuje, že žádoucí 
začleňování účasti v projektech stálé strukturované spolupráce nesmí narušit vysokou 
úroveň ambicí na straně zúčastněných členských států; domnívá se, že zapojení třetích 
zemí musí být velmi podmínečné a probíhat na základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, které mají strategický evropský rozměr, s cílem 
posílit evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany, která je nedílnou 
součástí procesu získávání strategické autonomie a více se týká operační stránky s cílem 
přímo reagovat na potřeby evropských armád a postupovat ve spolupráci;

46. zdůrazňuje dosud virtuální charakter Evropského obranného fondu; připomíná, že tento 
nástroj nebyl zatím definitivně schválen a že v dubnu 2019 došlo pouze k částečné 
politické dohodě; zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj Evropského parlamentu, 
pokud jde o výši finančních prostředků fondu, otevřenost pro třetí země a realizaci 
odpovídající politiky duševního vlastnictví v souvislosti s bezpečností a obranou, 
s cílem chránit výsledky výzkumu; připomíná v této souvislosti vysoce citlivý 
a strategický charakter výzkumu v oblasti obrany, a to jak pro konkurenceschopnost 
průmyslu, tak pro strategickou autonomii Unie; požaduje, aby byly řádně zohledněny 
první zkušenosti s realizací Evropského programu rozvoje obranného průmyslu, zvláště 
pokud jde o uplatňování výjimek pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o přípravné 
opatření Unie týkající se výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se členské státy nadále 
plně účastnily rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k byrokratickým zádrhelům 
a bylo zaručeno, že programy budou odpovídat strategickým potřebám SBOP 
a členských států; domnívá se, že úspěch Evropského obranného fondu bude záviset na 
jeho schopnosti začlenit specifika obrany zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit duplicitě průmyslových kompetencí, účinkům 
vytěsňování u vnitrostátních investic na obranu a komplikacím při provádění programů 
ve spolupráci; domnívá se, že rozvoj evropského obranného průmyslu a zároveň 
regulace přístupu subjektů kontrolovaných třetími stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici strategické autonomie; 

47. přeje si, aby rozhodnutí ohledně účasti třetích subjektů v projektech stálé strukturované 
spolupráce v žádném případě nezpochybňovala podmínky dohodnuté při jednáních o 
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ERF a Evropském programu rozvoje obranného průmyslu, a to vzhledem ke striktně 
evropskému charakteru financování těchto programů;

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi kosmického odvětví pro Evropu a podtrhuje 
nezbytnost dosáhnout pokroku ve vývoji technologií, které mají civilní i vojenské 
uplatnění a umožňují zaručit evropskou strategickou autonomii; vítá, že Komise 
předložila návrh kosmického programu s rozpočtem 16 miliard EUR, jehož cílem je 
stimulovat vedoucí postavení Unie ve výzkumu vesmíru v příštím VFR; je potěšen 
pokroky dosaženými na úrovni satelitních služeb EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními prostředky v oblastech kosmického snímkování, 
shromažďování informací, komunikací a dohledu nad prostorem; domnívá se, že služby 
související s vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, aby byly schopny poskytovat 
podporu misím a operacím SBOP prostřednictvím satelitních snímků ve vysokém 
rozlišení; zdůrazňuje nezbytnost financovat díky ERF průmyslové projekty 
s kosmickým aspektem, kde může Unie mít skutečnou přidanou hodnotu;

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní zájem na existenci zabezpečeného a otevřeného 
mořského prostředí, které umožní volný pohyb zboží a osob; konstatuje, že většinu 
strategických zdrojů, kritických infrastruktur a kapacit kontrolují členské státy a že 
jejich ochota zlepšit spolupráci je pro evropskou bezpečnost zásadní; znovu potvrzuje 
roli EU jakožto globálního zajišťovatele námořní bezpečnosti a zdůrazňuje, že je 
důležité rozvíjet příslušné vojenské a civilní schopnosti; vítá v tomto ohledu přijetí 
revidovaného akčního plánu Strategie pro námořní bezpečnost EU v červnu 2018;

50. domnívá se, že EU a její členské státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v případě kybernetického útoku vedeného proti 
kterémukoli z nich poskytovaly vzájemnou pomoc;

51. vítá úsilí zaměřené na posilování schopnosti EU bojovat proti hrozbám označovaným 
jako „hybridní“, které jsou kombinací nejednoznačných postojů, přímých a nepřímých 
tlaků a sdružování vojenských a nevojenských kapacit a které zároveň patří mezi 
nepřetržité vnitřní a vnější bezpečnostní výzvy, jimž EU čelí; bere na vědomí úvahy 
ohledně aktivace doložky o vzájemné pomoci týkající se hybridních ohrožení, přičemž 
cílem je zajištění účinné společné reakce Evropské unie;

52. uznává stále významnější místo umělé inteligence v evropské obraně; bere zejména na 
vědomí četné vojenské aplikace vyplývající z ovládání umělé inteligence, které 
umožňují spravovat a stimulovat operační prostředí, pomáhat v rozhodování, odhalovat 
hrozby a zpracovávat shromážděné informace; zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné 
umělé inteligence v oblasti obrany je technologie nezbytná pro zaručení evropské 
strategické autonomie v kapacitní a operační oblasti; vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program Digitální Evropa) podpořila své investice do této 
oblasti, a zvláště do přelomových technologií;

53. konstatuje, že spolupráce v oblasti schopností je zatím na počátku, než budou Unie a její 
členské státy moci využívat konkrétní výsledky pokračující a prohloubené spolupráce; 
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je přesvědčen, že operativní realizace evropských ambicí je dlouhodobá a jejím 
základem je stálá politická vůle ze strany členských států; zdůrazňuje nezbytnost 
flexibilní spolupráce díky pružným modulárním nástrojům, jež usnadňují sbližování 
strategické kultury a interoperabilitu mezi dobrovolnými partnery, kteří disponují 
kapacitami; vybízí ke spontánní spolupráci nebo k mechanismům sdružování úsilí, jako 
je EATC (evropské velitelství letecké dopravy), které již prokázaly svou účinnost, 
a podporuje jejich rozšíření na další oblasti (helikoptéry, lékařská podpora);

Spolupráce v oblasti obrany a partnerství v oblasti SBOP 

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou strategickou autonomii vychází ze schopnosti 
Evropanů jednat s cílem bránit své zájmy, a to buď autonomně, nebo v rámci 
institucionální spolupráce (NATO, OSN);

55. domnívá se, že osou evropské strategické autonomie musí být trvalá spolupráce 
a strategické partnerství se zeměmi a organizacemi, které sdílejí hodnoty Unie; vítá 
mimoto, jak partneři v oblasti SBOP přispívají k misím a operacím Unie;

56. považuje za zásadní zachovat pevnou, úzkou a privilegovanou spolupráci v oblasti 
obrany a bezpečnosti mezi Unií a Spojeným královstvím po brexitu; zdůrazňuje, 
že činnosti prováděné ve spolupráci se Spojeným královstvím umožní, aby Unie 
v kapacitní a operační oblasti disponovala kapacitami na lepší úrovni; zastává názor, 
že není namístě předpokládat spolupráci v oblasti obrany, z níž by byli Britové 
systematicky vylučováni; navrhuje uzavření smlouvy o obraně a bezpečnosti se 
Spojeným královstvím, která mu umožní, aby se v co největší míře podílelo na 
nástrojích Unie;

57. připomíná zásadní úlohu NATO v kolektivní obraně, tak jak je explicitně uznána ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie; je přesvědčen, že partnerství mezi Unií a NATO 
je zásadní, aby bylo možné čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je konfrontována 
Evropa a její sousedé; zastává názor, že spolupráce Unie a NATO se musí vzájemně 
doplňovat a respektovat zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou institucí;

58. bere na vědomí význam partnerství mezi Unií a OSN při řešení mezinárodních konfliktů 
a při činnostech zaměřených na upevňování míru; vybízí obě organizace, aby ještě více 
koordinovaly své úsilí v oblastech, kam vysílají významné civilní a vojenské mise, 
s cílem zabránit duplicitě a optimalizovat součinnost;

59. zdůrazňuje význam spolupráce Unie s ostatními mezinárodními organizacemi, zejména 
s Africkou unií a OBSE; domnívá se, že by Unie měla také posílit dialog a spolupráci 
s třetími zeměmi v daném regionu i s regionálními a subregionálními organizacemi;

60. podporuje současně s mezinárodní spoluprací a partnerstvím kombinaci různých 
pružných, mnohotvárných a otevřených formátů spolupráce, které jsou zároveň 
operativní, ambiciózní a náročné v rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo ně a které 
mohou usnadnit společné zapojení do operací a tím posílit operační a strategickou 
autonomii Unie; zdůrazňuje v této souvislosti, že do této logiky týkající se intenzifikace 
vojenské spolupráce mezi členskými státy patří příklady spolupráce, jako je evropská 
iniciativa v oblasti zásahu, severská obranná spolupráce (NORDEFCO) nebo také stále 
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více podporované začlenění německých a nizozemských ozbrojených sil;

Institucionální rámec 

61. domnívá se, že posun v oblasti evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí vytvoření generálního ředitelství pro obranu 
a vesmír v rámci Evropské komise, za něž odpovídá nominovaná kandidátka na funkci 
komisařky pro vnitřní trh; konstatuje, že by toto nové generální ředitelství mělo být 
pověřeno podporou, koordinací nebo doplňováním opatření členských států v oblasti 
evropské obrany a mělo by tak přispívat k posilování evropské strategické autonomie; 
bere na vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů (provádění a kontrola ERF, 
vytvoření otevřeného a konkurenčního evropského trhu s obranným vybavením, 
provádění akčního plánu o vojenské mobilitě, upevnění silného a inovačního 
kosmického průmyslu, provádění budoucího kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce (Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

62. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, nominované 
kandidátce na komisařku pro vnitřní trh, místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi 
OSN, generálnímu tajemníkovi NATO, agenturám EU působícím v oblastech vesmíru, 
bezpečnosti a obrany a vládám a parlamentům členských států.


