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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre ústavné veci, aby ako 

gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktoré prijmú, tieto návrhy: 

1. poznamenáva, že nedávny politický vývoj a početné hrozby, ktoré sa týkajú členských 

štátov v rámci EÚ aj NATO, ešte zdôrazňujú mimoriadne naliehavú potrebu vytvoriť 

skutočnú európsku bezpečnostnú a obrannú úniu a posilniť strategickú autonómiu 

Európskej únie; 

2. domnieva sa, že združenie finančných zdrojov je kľúčovým faktorom pri stimulovaní EÚ 

a jej členských štátov, aby konali primerane vzhľadom na súčasné výzvy v oblasti 

bezpečnosti a obrany; poukazuje na to, že neschopnosť EÚ naplno využiť možnosti, ktoré 

ponúka Lisabonská zmluva, má za následok, že jej činnosť obmedzujú zložité a 

neatraktívne mechanizmy podieľania sa na nákladoch; je pevne presvedčený, že 

vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu EÚ je mimoriadne dôležité, aby sa nástroje, 

ktoré poskytuje Lisabonská zmluva, konečne zaviedli, najmä pokiaľ ide o spoluprácu a 

koordináciu medzi členskými štátmi, a to aj vo finančných a rozpočtových otázkach; 

3. pripomína, že náklady v prípade nekonania na úrovni Európy v oblasti bezpečnosti a 

obrany a možné zisky vďaka zvýšeniu efektívnosti sa podľa odhadov pohybujú v 

rozmedzí od 26 miliárd EUR do 130 miliárd EUR ročne, hoci akýkoľvek pokus o takéto 

určenie nákladov je notoricky náročné; zdôrazňuje význam zlepšenia výdavkov na obranu 

prostredníctvom zintenzívnenia spolupráce, spoločného plánovania a obstarávania, aby sa 

zabránilo duplicite, fragmentácii a nedostatočnej funkčnosti; domnieva sa, že európsky 

zbrojársky priemysel môže uspokojiť celú škálu potrieb v oblasti obrany bez toho, aby 

toho, aby bol odkázaný na dovoz z krajín mimo Európy; 

4. rozhodne sa domnieva, že využívanie finančných prostriedkov Únie prostredníctvom 

rozpočtu EÚ by bolo silným prejavom súdržnosti a solidarity a umožnilo by lepšiu a 

transparentnejšiu kontrolu financovania; je presvedčený, že z tohto dôvodu treba zvýšiť 

rozpočet EÚ, čo možno dosiahnuť ďalšími vlastnými zdrojmi alebo zvýšením vlastných 

zdrojov odvodených z hrubého národného dôchodku (HND); 

5. naliehavo žiada, aby sa v krátkodobom horizonte prijali tieto konkrétne kroky: 

– zásadná revízia a rozšírenie mechanizmu Athena s cieľom zabezpečiť viac spoločného 

financovania pre misie EÚ; 

– zavedenie stálej štruktúrovanej spolupráce a vytvorenie počiatočného fondu 

uvedeného v článku 41 ods. 3 ZEÚ, čo by pomohlo začínať vojenské operácie v rámci 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) omnoho rýchlejšie; 

– preskúmanie možností optimálneho financovania rozpočtu Európskej obrannej 

agentúry (EDA); 

– plné vykonávanie prípravnej akcie týkajúcej sa výskumu v oblasti SBOP, pričom sa 

uzná, že ide o novú politickú iniciatívu s výrazným vplyvom na rozpočet EÚ, ktorej 

by sa už pre jej povahu mali naďalej prideľovať nové zdroje; dôrazne nabáda na 

vytvorenie osobitného konzultačného fóra všetkých relevantných zainteresovaných 
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subjektov s cieľom čo najlepšie zosúladiť strany ponuky a dopytu na účel prípravy 

navrhovaného programu obranného výskumu v rámci budúceho viacročného 

finančného rámca (VFR); 

6. domnieva sa, že v dlhodobom horizonte by EÚ mala preskúmať možnosti a usilovať sa o 

spoločný rozpočet vrátane štruktúry velenia, spoločných operácií a vybavenia, ako aj o 

príslušný program EÚ na výskum v oblasti SBOP, a to so zreteľom na špecifiká odvetvia 

obrany; očakáva, že Komisia predloží návrh týkajúci sa európskeho obranného fondu; 

7. dôrazne nabáda Komisiu, Európsku obrannú agentúru a členské štáty, aby sa aktívne 

zapojili do procesu vykonávania akčného plánu v oblasti európskej obrany; vyzýva 

Komisiu, aby v prvom štvrťroku 2017 objasnila právnu štruktúru a rozpočtové zdroje 

európskeho obranného fondu. 
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