
PR\859278SK.doc PE458.483v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zahraničné veci

2010/2299(INI)

2.3.2011

NÁVRH SPRÁVY
o vývoji spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v nadväznosti 
na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy
(2010/2299(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Roberto Gualtieri



PE458.483v03-00 2/17 PR\859278SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3



PR\859278SK.doc 3/17 PE458.483v03-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vývoji spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v nadväznosti na nadobudnutie 
platnosti Lisabonskej zmluvy
(2010/2299(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na európsku bezpečnostnú stratégiu s názvom Bezpečná Európa v lepšom 
svete, ktorú Európska rada prijala 12. decembra 2003, a so zreteľom na správu o jej 
vykonávaní s názvom Zaistenie bezpečnosti v meniacom sa svete, ktorú Európska rada 
schválila 11. – 12. decembra 2008,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci (a obranu) o SBOP prijaté 
9. decembra 2010, 

– so zreteľom na výsledok samitu medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom 
o bezpečnostnej a obrannej spolupráci z 2. novembra 2010,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. novembra 2010 o civilno-vojenskej spolupráci 
a rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o uplatňovaní európskej bezpečnostnej 
stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2011),

Bezpečnostná a zahraničná politika

1. pripomína, že medzinárodný systém prechádza rýchlou a hlbokou premenou, ktorej 
hybnou silou je presun moci smerom k novým medzinárodným subjektom a prehlbovanie 
vzájomnej závislosti zahŕňajúcej hospodárske a finančné záležitosti, zmenu klímy, 
nedostatok energie a zdrojov a vzájomne prepojené bezpečnostné problémy;

2. uznáva, že v búrlivom celosvetovom kontexte a v čase hospodárskej a finančnej krízy sa 
EÚ vyzýva, aby sa stala nezávislým strategickým subjektom, ktorý si zachová svoje 
hodnoty, bude sledovať svoje záujmy a ochráni svojich občanov tým, že bude rozvíjať 
spoločnú víziu hlavných problémov a hrozieb a usporiada svoje zdroje tak, aby na ne 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30 – 40.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0419.
3 Ú. v. EÚ C 349E, 22.12.2010, s. 63.
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mohol reagovať, a tak prispeje k zachovaniu medzinárodného mieru a stability vrátane 
rozvíjania skutočnej mnohostrannosti;

3. pripomína, že strategická nezávislosť v bezpečnostných záležitostiach znamená pre EÚ 
schopnosť zhodnúť sa v spoločných politických cieľoch a strategických usmerneniach, 
vybudovať strategické partnerstvá so širokou škálou medzinárodných organizácií a štátov, 
zhromaždiť primerané informácie a vypracovať spoločné analýzy a hodnotenia, využívať 
a v prípade potreby spájať finančné, vojenské a civilné zdroje, plánovať a uskutočňovať 
účinné operácie krízového riadenia v rámci celej škály misií typu Petersberg, vymedziť 
a uplatňovať spoločnú obrannú politiku a vydať sa na konkrétnu cestu smerom 
k vybudovaniu spoločnej obrany;

4. zdôrazňuje, že nové ustanovenia o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SBOP), 
ktoré zaviedla Lisabonská zmluva, obsahujú pevnú politickú výpoveď o úmysle Únie 
konať ako sila zabezpečujúca stabilitu vo svete a predstavujú jasný právny rámec na 
posilnenie jej kapacít v oblasti vykonávania vlastnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
prostredníctvom komplexného prístupu, ktorý zahŕňa využívanie všetkých nástrojov 
dostupných EÚ a jej členských štátom, s cieľom predchádzať krízam a konfliktom a riešiť 
ich a budovať trvalý mier;

5. pripomína najmä, že:

a) SZBP a SBOP, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, sú zapojené do právne záväzného 
inštitucionálneho rámca zásad EÚ (demokracia, právny štát, univerzálnosť 
a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, úcta k ľudskej dôstojnosti, zásady 
rovnosti a solidarity a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov 
a medzinárodného práva) a ich ciele sa zlúčili s všeobecnými cieľmi vonkajšej činností 
EÚ;

b) pri vykonávaní zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane SBOP musí EÚ 
zabezpečiť súdržnosť medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej činnosti 
a medzi týmito a inými politikami;

c) c) podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka uskutočňuje SZBP, v rámci SBOP navrhuje 
rozhodnutia, misie a využívanie vnútroštátnych zdrojov a nástrojov EÚ spoločne 
s Komisiou, v prípade potreby koordinuje ich vojenské a civilné aspekty, predsedá 
Rade pre zahraničné veci a je zároveň podpredsedníčkou Komisie poverenou úlohami 
tohto orgánu v oblasti vonkajších vzťahov a zabezpečovaním koordinácie a súdržnosti 
celej vonkajšej činnosti EÚ;

6. zdôrazňuje, že povinnosť súdržnosti tak, ako je vymedzená v zmluve, nové znenie 
článku 40 ZEÚ (podľa ktorého uskutočňovaním SZBP aj ďalších politík EÚ nie je 
dotknuté uplatňovanie príslušných postupov) a nedávna judikatúra Súdneho dvora (pozri 
vec SALW) chránia prednosť metódy Spoločenstva, ako aj zvláštnosti a výsady SZBP 
a súčasne podporujú zbližovanie rôznych politík, nástrojov, zdrojov a právnych základov 
v celostnom komplexnom prístupe, v ktorom sa bezpečnosť stáva prierezovým cieľom 
vonkajšej a vnútornej činnosti EÚ a SBOP je jedným z jej nástrojov; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že civilný a vojenský majetok možno nasadiť v iných situáciách, ako sú 
misie SBOP, čo v praxi ukázal vojenský štáb EÚ pri koordinácii vojenských spôsobilostí 
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počas povodní v Pakistane v lete 2010;

7. vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že viac ako rok po vstupe Lisabonskej zmluvy 
do platnosti ešte neexistujú jasné známky polisabonského celostného prístupu EÚ, v rámci 
ktorého by bolo možné prekonať tradičné procedurálne a inštitucionálne prekážky 
a zachovať pritom príslušné právne výsady v momente, keď ide o bezpečnosť európskych 
občanov;

8. je presvedčený, že dôveryhodná vonkajšia bezpečnostná politika vyžaduje prehĺbenú 
vzájomnú závislosť medzi členskými štátmi a lepšiu vnútornú súdržnosť a vzájomnú 
dôveru a solidaritu, podobne ako k tomu došlo v oblasti vnútornej bezpečnosti 
prostredníctvom schengenskej spolupráce (na základe ktorej schengenské krajiny 
pri ochrane vlastných hraníc strážia aj hranice ostatných členských štátov, vnútroštátne 
predpisy majú kontinentálny rozsah pôsobnosti a úlohy spojené s ochranou národnej 
bezpečnosti sa môžu plniť aj na území iného štátu alebo v spoločných tímoch, ktoré 
pôsobia v súlade s európskymi normami);

9. naliehavo žiada Európsku radu, aby splnila svoju úlohu určiť strategické záujmy 
a politické ciele EÚ prostredníctvom vypracovania stratégie európskej zahraničnej 
politiky, ktorá by bola prispôsobená medzinárodnému vývoju a základom ktorej by bolo 
skutočné zbližovanie rôznych dimenzií vonkajšej činnosti EÚ, pričom by sa pravidelne 
skúmala;

10. vyzýva Európsku radu a jej predsedu, aby k tejto úlohe pristupovali na základe politického 
dialógu s Európskym parlamentom a rokovali o jeho odporúčaniach; zdôrazňuje, že takýto 
dialóg je nevyhnutný v súvislosti s novými ustanoveniami zmluvy a potrebou stanoviť 
a zaviesť do praxe stratégiu európskej zahraničnej politiky na základe účinného 
a komplexného prístupu;

11. upozorňuje na to, že prekonanie pilierovej inštitucionálnej štruktúry, úplné začlenenie 
SZBP/SBOP do rámca zásad a cieľov EÚ a priznanie funkcie priameho zastupovania 
občanov EÚ Európskemu parlamentu robí z tohto orgánu hlavný zdroj právneho uznania 
SZBP/SBOP a zvyšuje význam jeho práva, aby sa jeho názory a odporúčania náležite 
zohľadňovali;

12. okrem toho pripomína, že podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka podlieha na základe 
zmluvy schváleniu Európskym parlamentom, ktorý je zapojený do rozhodovania 
o rozpočte EÚ pre vonkajšiu činnosť vrátane civilných misií SZBP a SBOP 
a administratívnych nákladov vyplývajúcich z vojenskej koordinačnej činnosti EÚ, že 
jeho súhlas je nevyhnutný na transformáciu stratégií EÚ na právne predpisy 
a na uzatváranie medzinárodných dohôd vrátane dohôd, ktoré sa týkajú hlavne SZBP, a to 
s jednou výnimkou, ktorú predstavujú zmluvy týkajúce sa výlučne SZBP;

13. zvažuje vypovedať zmluvu o Západoeurópskej únii (ZEÚ) a rozpustiť jej parlamentné 
zhromaždenie v súvislosti s novým právnym rámcom vytvoreným Lisabonskou zmluvou 
a domnieva sa, že po tomto rozpustení nenastane nijaké vákuum, v ktorom by 
podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka, Rada a Komisia mohli konať mimo parlamentnej 
kontroly; zároveň potvrdzuje svoju ochotu posilniť spoluprácu s národnými parlamentmi 
EÚ na demokratickom preskúmaní SZBP a SBOP s cieľom vzájomne posilniť ich vplyv 
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na politické rozhodnutia, ktoré prijímajú ostatné európske inštitúcie a členské štáty;

14. zdôrazňuje úlohu, ktorú zmluvy udeľujú Komisii pri vykonávaní politík a opatrení 
spojených s ostatnými dimenziami vonkajšej činnosti EÚ, pri navrhovaní legislatívnych 
iniciatív, plnení rozpočtu, riadení programov Spoločenstva a pri zabezpečovaní 
vonkajšieho zastupovania EÚ s výnimkou SZBP; vyzýva Radu, Komisiu a Parlament, aby 
posilnili svoju spoluprácu a v súlade s príslušnými výsadami zabezpečili súdržnosť medzi 
rôznymi oblasťami vonkajšej činnosti EÚ v záujme účinnejšieho využívania nástrojov 
SBOP;

15. zdôrazňuje, že právomoci a zodpovednosti podpredsedníčky/vysokej predstaviteľky 
nepredstavujú len zdvojený úrad, ale stelesňujú zlúčenie funkcií a zdrojov zákonnosti, 
vďaka ktorým tvorí centrálny bod procesu budovania súdržnosti medzi rôznymi nástrojmi, 
subjektmi a postupmi vonkajšej činnosti EÚ; vyzýva podpredsedníčku/vysokú 
predstaviteľku, aby chápala svoju úlohu ako proaktívnu a viedla konštruktívny dialóg 
s Parlamentom v rámci dvojakého úsilia o aktívnu podporu budovania politického 
konsenzu medzi členskými štátmi na strategických líniách a politických voľbách SZBP 
a SBOP a o zabezpečenie súdržnosti, účinnej koordinácie a úplného zhodnotenia 
prípadnej synergie medzi SZBP a SBOP a ostatnými oblasťami vonkajšej činnosti EÚ, 
ako aj vnútornými politikami EÚ, ktoré sa premietajú do vonkajšej činnosti alebo ju 
ovplyvňujú;

16. považuje úlohu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) za zásadnú pri budovaní 
účinného komplexného prístupu založeného na úplnej integrácii medzi SZBP, SBOP 
a ostatnými dimenziami vonkajšej činnosti EÚ počínajúc politikou rozvojovej spolupráce; 
víta výsledky rokovaní, ktoré viedli k zriadeniu ESVČ ako štruktúry v službách inštitúcií 
EÚ a k vytvoreniu rôznych dimenzií jej vonkajšej činnosti a ktoré zverilo ESVČ širokú 
škálu právomocí a zodpovedností, zabezpečujú pevné spojenie s Komisiou bez toho, aby 
sa akýmkoľvek spôsobom zasahovalo do jej výsad; vyjadruje nádej, že zodpovednosť 
priznaná ESVČ v súvislosti so strategickým plánovaním hlavných finančných nástrojov 
spojených s vonkajšou činnosťou EÚ sa odrazí v skutočnej súdržnosti ich používania 
v rámci zásad a cieľov EÚ;

17. opakuje svoj názor, že civilné a vojenské štruktúry a spôsobilostí krízového riadenia by sa 
mali užšie koordinovať a mali by pôsobiť súčinnejšie v rámci komplexného prístupu, 
pričom by sa zachovali rozdiely medzi civilnými a vojenskými úlohami a rôznymi 
rozhodovacími postupmi a riadiacimi reťazcami;

18. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v provizórnej organizačnej schéme ESVČ nie je 
„vhodná štruktúra“, ktorá by na základe Madridskej dohody integrovala jednotlivé útvary 
zaoberajúce sa plánovaním a tvorbou programov pre reakciu na krízy, predchádzaním 
konfliktom a budovaním mieru so štruktúrami SBOP; žiada zriadenie Rady pre krízové 
riadenie, ktorá by sa skladala z riaditeľstva krízové riadenie a plánovanie, útvaru pre 
plánovanie a vedenie civilných operácií, Vojenského štábu Európskej únie, Situačného 
centra EÚ (SITCEN), útvarov mierovej činnosti, predchádzania konfliktom, mediácie 
a bezpečnostnej politiky, predsedníctva Politického a bezpečnostného výboru, 
zemepisných referátov a ostatných dotknutých tematických štruktúr, štruktúr Komisie pre 
humanitárnu pomoc a civilnú ochranu, ktoré by podliehali právomoci 
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podpredsedníčky/vysokej predstaviteľky a výkonného generálneho tajomníka a boli by 
koordinované výkonným riaditeľom pre krízové opatrenia; vyzýva 
podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby túto radu vybavili účinným 
pohotovostným a krízovým systémom a veľkou jednotnou operačnou miestnosťou 
umiestnenou v sídle ESVČ, kde by bolo možné zaručiť nepretržitý dohľad, aby 
pri prevádzke nedochádzalo k zdvojovaniu (sedem operačných miestností), ktoré je sa 
sotva dá zosúladiť s potrebou zabezpečiť zodpovedajúci systém dohľadu a rýchlej reakcie 
na krízy;

19. domnieva sa, že Rada pre krízové riadenie by na jednej strane mala zodpovedať 
za pokročilé plánovanie so zreteľom na možné scenáre krízy a miesta, kde by krízy mohli 
vzniknúť, a na druhej strane by mala konkrétne riadiť reakciu na krízy a koordinovať 
v Bruseli aj na mieste využitie rôznych finančných nástrojov a kapacít EÚ bez toho, aby 
pritom boli dotknuté osobitné rozhodovacie postupy a právne základy týkajúce sa využitia 
civilných a vojenských spôsobilostí v oblasti SZBP/SBOP alebo využitie nástrojov 
Spoločenstva;

20. zdôrazňuje, že je nevyhnutné racionálnejšie rozvíjať, rozdeliť a organizovať štruktúry, 
útvary a civilné jednotky reakcie na krízy pôsobiace v rámci ESVČ a Komisie a najmä:

a) žiada posilnenie oddelenia operačného plánovania civilných misií útvaru pre 
plánovanie a vedenie civilných operácií;

b) opätovne zdôrazňuje svoju žiadosť o integráciu zamestnancov Komisie, ktorí 
v minulosti plánovali a programovali opatrenia reakcie na krízy uvedené v článku 3 
nástroja pre stabilitu, do štruktúr ESVČ pre krízové riadenie a upevňovanie mieru, 
konkrétne tak, že do ESVČ sa prevedie 12 miest AD a 5 miest AST z bývalého 
Relex/A2, ktoré boli zaradené do jednotky 2 nových nástrojov zahraničnej politiky; 
pripomína, že tento presun je podmienkou, ktorá a musí splniť, aby sa uvoľnila rezerva 
v rámci zodpovedajúcej kapitoly rozpočtu Komisie;

c) c) podporuje projekt spoločného strediska služieb pre riadenie misií SBOP, ktorý by 
do jedného medziinštitucionálneho úradu spojil jednotku 3 „operácie SBOP nástrojov 
zahraničnej politiky“ Komisie (bývalý Relex/A3) a jednotku „podpora misií“ útvaru 
pre plánovanie a vedenie civilných operácií; poznamenáva, že oslobodením vedúcich 
misií od administratívnych povinností by sa nový úrad zameral na personál, logistiku, 
dodávky a finančné záväzky civilných misií SBOP (ktoré by získali právnu 
subjektivitu) s cieľom zaručiť väčšiu účinnosť, a to tak delením si administratívnych 
funkcií počínajúc výberom a náborom personálu, ako aj centralizáciou obstarávania 
a riadenia vybavenia;

21. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnými výsledkami procesu plnenia základného 
civilného cieľa na rok 2010 týkajúceho sa civilných kapacít a najmä rozdielu medzi 
personálnymi jednotkami poskytnutými členskými štátmi na papieri a jednotkami, ktoré 
boli pre misie skutočne k dispozícii, malým pokrokom v oblasti tvorby ľudských zdrojov 
(neexistencia všeobecných noriem, obmedzený počet vzdelávacích programov nahraných 
do programu vzdelávacích príležitostí v softvérovom prostredí Goalkeeper Schoolmaster); 
vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, Radu a členské štáty, aby 
koordinovaným spôsobom začali proces rozvoja civilných spôsobilostí, najmä v oblasti 
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náboru, odbornej prípravy a rozmiestňovania;

Bezpečnosť a obrana

22. opätovne potvrdzuje, že spoľahlivé vojenské spôsobilosti sú nevyhnutným predpokladom 
na samostatnú SBOP a účinný komplexný prístup a že tieto kapacity môžu mať v súlade 
so zásadami, ktoré sú základom pôsobenia EÚ na medzinárodnej scéne a samostatnosti 
právneho poriadku EÚ, širokú škálu použitia vrátane civilného;

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že existuje ostrý rozpor medzi skutočnosťou, že členské 
štáty vynakladajú na obranu 200 miliárd EUR ročne, nedostatkom prostriedkov, ktoré má 
EÚ k dispozícii, a bolestne sa tiahnucimi konferenciami o vytváraní vojenských síl 
pre vojenské operácie EÚ, kde dochádza k znižovaniu spôsobilostí a zamestnancov;

24. s obavami zdôrazňuje, že súčasná hospodárska úspornosť by mohla vyústiť 
do nekoordinovaných škrtov na európskej úrovni a do pretrvávajúceho zdvojovania, ktoré 
by mohlo spochybniť SBOP, pričom v konečnom dôsledku by mala prinútiť členské štáty, 
aby premyslenejšie utrácali v oblasti obrany formou spájania väčšej časti svojich 
obranných spôsobilostí, rozpočtu a požiadaviek a delenia sa o to a aby dosiahli väčšiu 
bezpečnosť pre svojich občanov;

25. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že medzi obrannými programami v EÚ panuje 
značná duplicita, napríklad existuje viac ako 20 programov obrnených vozidiel, 6 rôznych 
programov útočných ponoriek, 5 programov striel zem – vzduch a 3 programy bojových 
lietadiel, čo znamená, že nedochádza k úsporám z rozsahu, že sa plytvá obmedzenými 
hospodárskymi zdrojmi a ceny európskeho obranného zariadenia sú prehnané;

26. opätovne potvrdzuje, že vo všetkých už uvedených bodoch je potrebná silná dlhodobá 
spoločná politická vôľa, ktorá by v plnej miere využila možnosti Lisabonskej zmluvy, a že 
postupné vymedzovanie akejkoľvek spoločnej obrannej politiky, ktorá môže viesť 
k spoločnej obrane, sa musí zamerať na posilňovanie schopnosti EÚ reagovať na krízu, 
zabezpečiť budovanie mieru z dlhodobého hľadiska a najmä zaručiť strategickú 
samostatnosť Európy a odvrátiť nebezpečenstvo jej degradácie na celosvetovej scéne; 
vyzýva národné parlamenty, aby vyvinuli primeranú spoločnú iniciatívu vo vzťahu 
k príslušným inštitucionálnym partnerom, a požaduje, aby sa konalo mimoriadne 
zasadnutie Európskej rady v súvislosti s otázkou európskej obrany; opakovane požaduje 
vypracovanie bielej knihy o európskej obrane;

27. berie na vedomie francúzsko-britskú iniciatívu v oblasti bezpečnostnej a obrannej 
spolupráce z 2. novembra 2010 a vyjadruje nádej, že sa stane katalyzátorom ďalšieho 
pokroku na európskej úrovni v súlade s inštitucionálnym rámcom a s potrebou 
technologickej, priemyselnej a operačnej racionalizácie a integrácie, ktorými bola 
inšpirovaná;

28. zdôrazňuje, že trvalá štruktúrovaná spolupráca nepredstavuje len politickú nevyhnutnosť, 
ale že sa v zmluve formuluje ako právna povinnosť, nie ako možnosť (členské štáty 
„zriadia“, nie „môžu zriadiť“); vyzýva Radu a členské štáty, aby si splnili túto povinnosť 
a teda konali v zmysle bezodkladného vymedzenia obsahu a cieľov trvalej štruktúrovanej 
spolupráce pri maximálnom začlenení členských štátov a aby v neposlednom rade posúdili 
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možnosť jej vykonávania z rôznych uhlov pohľadu;

29. považuje za nevyhnutné posilniť úlohu ministrov obrany v rámci štruktúry spojenej 
s Radou pre zahraničné veci a v rámci Európskej obrannej agentúry (EDA); podporuje 
možnosť, aby bol počet stretnutí vyšší ako v súčasnosti;

30. odporúča vážne sa zamyslieť nad skutočným dosahom doložky o vzájomnej pomoci 
v prípade ozbrojeného útoku na území členského štátu a prerokovať nevyriešené miesta 
týkajúce sa vykonávacích opatrení, ktoré sa vyňali z návrhu Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie; vyzýva na vypracovanie politických smerníc, a to najmä v súvislosti 
s nedávnym skončením platnosti upravenej Bruselskej zmluvy (ZEÚ);

31. uznáva, že v priebehu rozvoja SBOP nastal teraz čas na dosiahnutie politického 
a inštitucionálneho výsledku, na ktorý nadviaže uskutočnenie konkrétneho cieľa v oblasti 
vojenských kapacít; pripomína veľký potenciál opatrení zavedených Lisabonskou 
zmluvou, ktoré sa zameriavajú na podporu rozvoja týchto spôsobilostí a na vymedzenie 
postupného rámca obrannej politiky EÚ, a zdôrazňuje naliehavosť ich účinného 
využívania;

32. odporúča členským štátom, aby sa v plnej miere zasadili za sprístupnenie a udržateľnosť 
vojenských spôsobilostí zodpovedajúcich trendu, pri ktorom sa stále väčšia pozornosť 
venuje kvalitatívnym hľadiskám; súhlasí s požiadavkami nastolenými v nemecko-
švédskom dokumente z neformálneho zasadnutia ministrov obrany v Gente 
a vo weimarskej iniciatíve a vyzýva, aby sa bezodkladne prešlo do operatívnej fázy 
v súlade so závermi Rady z decembra 2010, v ktorých ministri obrany súhlasili s tým, aby 
Európska obranná agentúra (EDA) zintenzívnila svoju činnosť a uľahčila tak vymedzenie 
oblastí pre spoločné využívanie vojenských spôsobilostí a delenie sa o ne; pripomína 
agentúre, aby predložila zoznam prípadných nových projektov spolupráce (napríklad 
v oblastiach, ako sú satelitné komunikácie, zdravotnícka podpora a námorná logistika), 
aby nedochádzalo k zdvojovaniu nákladov a zvýšila sa interoperabilita;

33. podporuje odporúčania Rady pre zahraničné veci z januára 2011, ktoré nabádajú 
podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby prehĺbila témy, ktorým sa venuje weimarská 
iniciatíva, a umožnila tak podniknutie konkrétnych krokov na základe správy, ktorú má 
predložiť Rade pre zahraničné veci do polovice roka 2011, s cieľom dosiahnuť, pokiaľ to 
bude možné, konkrétne výsledky do konca roka vrátane možnosti rozšírenia týchto 
iniciatív na ďalšie zainteresované členské štáty;

34. opätovne potvrdzuje, že je nevyhnutné prekonať súčasnú asymetriu, pokiaľ ide o kapacity 
plánovania a vykonávania civilných a vojenských operácií, tým, že sa v EÚ vytvorí stály 
vojensko-strategický stupeň velenia alebo operačné veliteľstvo obdobne ako v prípade 
útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií; vyzdvihuje obmedzené využívanie 
dohôd Berlin Plus, ktoré sa doposiaľ uplatnili iba pri preberaní starších misií NATO, 
a upozorňuje na problémy spojené s rámcovým plánom pre jednotlivé štáty spočívajúcom 
vo využívaní piatich národných operačných veliteľstiev a najmä na roztrieštenosť procesu 
politicko-strategického plánovania operácií (koncepcia krízového riadenia, vojenské 
strategické voľby, úvodná vojenská smernica) a na následné veľké problémy pri vyvíjaní 
sily a na väčšiu zložitosť koordinovania civilných a vojenských spôsobilostí;
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35. domnieva sa, že súčasné operačné stredisko síce predstavuje prvý pozitívny krok, ale 
nespĺňa požiadavky (nie je náhoda, že sa nikdy nevyužilo), a že sa z neho musí vytvoriť 
stále stredisko schopné riadiť misie, ktoré by presahovali súčasný obmedzený rozsah 
(približne 2 000 jednotiek), pričom na tento účel treba výrazne posilniť jeho personál 
a vyriešiť nespoľahlivosť infraštruktúry komunikačných a informačných systémov EÚ, 
ktoré sú spôsobené najmä chýbajúcou stálou štruktúrou C2 (a relevantným právnym 
rámcom), čo môže mať negatívny vplyv aj na získavanie poznatkov o situácii; obhajuje 
spoločné umiestnenie vojenského operačného veliteľstva a civilného veliteľstva, aby bolo 
možné vykonávať celý rad vojenských a civilných operácií pri maximálnom využití 
možnej súčinnosti a pri plnom rešpektovaní odlišnej civilnej a vojenskej línie velenia 
a rôznych rozhodovacích postupov a mechanizmov financovania;

36. víta skutočnosť, že podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka vo svojej odpovedi 
na weimarskú iniciatívu uznáva, že je potrebné, aby bola EÚ schopná viesť vojenské 
operácie; tvrdí, že analýza efektívnosti nákladov, na ktorú vyzvala 
podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka, by mala zohľadniť aj náklady vyplývajúce 
z neexistencie operačného veliteľstva EÚ; vyhlasuje, že má v úmysle podporiť 
vypracovanie štúdie o tomto aspekte a možných nákladoch na novú štruktúru 
a o mechanizmoch jej financovania;

37. uznáva odôvodnenosť bojových skupín, ale požaduje dôkladné preskúmanie ich koncepcie 
a štruktúry, pretože sa doposiaľ nikdy nevyužili; domnieva sa, že:

– pre každý polrok rotácie by mala existovať jedna bojová skupina v doposiaľ 
schválenej podobe a jedna bojová skupina menšieho rozsahu, ktoré by boli 
špecializované (schopnosť vyplniť medzery) a/alebo vhodné pre menej intenzívne 
konflikty, ktoré si vyžadujú zmiešané úlohy (civilné/vojenské);

– operačné náklady by sa mali započítať do mechanizmu Athena, ktorého 
preskúmanie je stanovené na obdobie poľského predsedníctva;

38. nabáda riaditeľku agentúry EDA/podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby 
sa usilovali o úzku spoluprácu medzi touto agentúrou a Komisiou s cieľom posilniť 
kapacity schopné dvojakého využitia v záujme súčinného riadenia civilných a vojenských 
zdrojov, a to najmä prostredníctvom témy bezpečnosť rámcového programu pre výskum 
a technický rozvoj; oceňuje preto perspektívu ôsmeho rámcového programu, ktorý sa 
zameria aj na vonkajšiu bezpečnosť; 

39. požaduje, aby sa uskutočnil konštruktívny dialóg medzi Komisiou, Parlamentom, 
agentúrou EDA a zúčastnenými členskými štátmi o prípravách ôsmeho rámcového 
programu vzhľadom na investície do oblastí technológií spoločného záujmu na úrovni EÚ, 
pričom treba zohľadniť aj skutočnosť, že náklady na investície do výskumu a rozvoja 
v oblasti obrany sa v súčasnosti v Európe rovnajú približne 10 % nákladov v USA;

40. opätovne potvrdzuje, že jedným z hlavných predpokladov samostatnej SBOP je 
vytvorenie konkurencieschopného európskeho trhu v oblasti obrany a bezpečnosti spolu 
s posilnenou európskou technologickou a priemyselnou základňou obrany (EDTIB) 
(vrátane stanovenia kľúčových priemyselných kapacít, bezpečných dodávok 
medzi krajinami, zvýšenej hospodárskej súťaže na trhu s bezpečnostným vybavením, 
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hlbšej a rôznorodejšej základne dodávateľov a väčšej spolupráce v oblasti zbrojenia);

41. zdôrazňuje, že pre trh v oblasti obrany je dôležité, aby sa do vnútroštátnych právnych 
poriadkov transponovali nasledujúce smernice:

– (do 30. júna 2011) smernica 2009/43/ES o transferoch výrobkov obranného 
priemyslu v rámci Spoločenstva a

– (do 31. augusta 2011) smernica 2009/81/ES o postupoch pre zadávanie zákaziek 
v oblastiach obrany a bezpečnosti;

odporúča, aby členské štáty prísne dodržiavali termíny kontrolované Komisiou a pripravili 
nevyhnutné vykonávacie predpisy a vyškolili príslušných zamestnancov na presadzovanie 
nových pravidiel;

42. zdôrazňuje, že na podporu nového európskeho trhu v oblasti bezpečnosti a obrany je 
potrebné napraviť situáciu, keď chýbajú predpisy a normy, čo obmedzuje tržné príležitosti 
veľkých subjektov aj malých a stredných podnikov a bráni interoperabilite 
bezpečnostných systémov; v plnej miere podporuje činnosť agentúry EDA v rámci 
nového právneho základu, ktorý poskytuje Lisabonská zmluva; odporúča úzku spoluprácu 
s Komisiou, ktorá je právne spôsobilá na reguláciu trhu v oblasti obrany a bezpečnosti;

43. nalieha na zúčastnené členské štáty, aby považovali účasť v agentúre EDA za stály 
záväzok a poskytli jej potrebné ľudské a hospodárske zdroje; vyzýva na zvýšenie 
výdavkov na operačné projekty a štúdie (doposiaľ v priemere 25 % rozpočtu), pretože sa 
s poľutovaním domnieva, že vetovanie zvýšenia rozpočtu sa pretiahne;

44. vyzýva členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na činnosti agentúry EDA, aby lojálne 
a kooperatívne podporovali činnosti a iniciatívy predkladané podpredsedníčkou/vysokou 
predstaviteľkou vo funkcii riaditeľky agentúry, a nalieha na podpredsedníčku/vysokú 
predstaviteľku, aby stanovila spôsoby fungovania umožňujúce zúčastňujúcim sa členským 
štátom zohrávať aktívnu úlohu v rozhodovacom procese, ktoré budú v súlade 
s medzivládnou povahou agentúry a ustanoveniami zmluvy, a to na základe logiky 
budovania politického konsenzu;

Vonkajšia a vnútorná bezpečnosť

45. domnieva sa, že aspekty vonkajšej a vnútornej bezpečnosti EÚ treba riešiť ako dopĺňajúcu 
sa dimenziu rovnakej stratégie, ako dala najavo Európska rada na svojich zasadnutiach 
v Tampere (1999), vo Feire a v Štokholme (2010) pri prijatí cieľov európskeho priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na obdobie rokov 2010 – 2014;

46. domnieva sa, že v súčasnosti a najmä po 11. septembri je stále zrejmejšie, že mnohým 
nadnárodným hrozbám, ako je terorizmus, organizovaný zločin, počítačová kriminalita, 
drogy a obchodovanie s ľuďmi, nemožno zabrániť bez koordinovaného úsilia 
zahŕňajúceho vonkajšiu bezpečnostnú politiku a vnútorné legislatívne a politické opatrenia 
a nástroje, ktoré sa ohlásili už v prvom akčnom pláne EÚ proti terorizmu (2001) 
a v stratégii EÚ na boj proti terorizmu (2005);
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47. uznáva, že prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou bezpečnostnou politikou je čoraz 
jasnejšie v členských štátoch a najmä v tretích štátoch ako USA, kde sa v roku 2003 
spojením 22 federálnych agentúr zriadilo ministerstvo vnútornej bezpečnosti, ktoré 
v súčasnosti zamestnáva vyše 200 000 úradníkov a jeho ročný rozpočet presahuje 
40 miliárd dolárov; domnieva sa, že nie je nijakým prekvapením, že jeho hlavné poslanie 
je sčasti totožné s poslaním, ktoré Európska únia spojila s vytvorením priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti (ochrana vonkajších hraníc, prisťahovalectvo, 
protiteroristické opatrenia);

48. oceňuje skutočnosť, že kľúčové ustanovenia Lisabonskej zmluvy odrážajú prispôsobenie 
sa uvedeným okolnostiam a potrebu využiť súčinnosť medzi vonkajšou a vnútornou 
bezpečnosťou vrátane:

– rozšírenia mandátu SBOP o rozšírené misie typu Petersberg, ktoré by mohli prispieť 
k boju proti terorizmu, a to aj prostredníctvom podpory tretích krajín v boji 
proti terorizmu na ich území; odporúča široký výklad týchto ustanovení;

– doložky solidarity: súhlasí s tým, že tento mechanizmus sa musí uviesť do činnosti, 
a víta prísľub Komisie a podpredsedníčky/vysokej predstaviteľky predložiť 
do roku 2011 prierezový návrh, ktorý sa stane základom kolektívnej snahy EÚ 
o uplatnenie doložky solidarity v praxi;

49. domnieva sa, že európska bezpečnostná stratégia (2003) a stratégia vnútornej bezpečnosti 
(2010) rovnako vymedzujú rôzne spoločné oblasti, ako je terorizmus, organizovaný zločin 
a počítačová kriminalita, ktoré majú vplyv na obe dimenzie bezpečnosti; súhlasí preto 
s tým, že treba zlepšiť spôsob, akým sa prepája vnútorná a vonkajšia dimenzia, pričom 
túto myšlienku rozvinula Komisia vo svojom oznámení s názvom Stratégia vnútornej 
bezpečnosti EÚ: päť krokov k bezpečnejšej Európe (2010);

50. domnieva sa, že doplnkovosť cieľov vonkajšej a vnútornej bezpečnosti sa odráža 
v skutočnosti, že:

– Politický a bezpečnostný výbor a Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti 
vnútornej bezpečnosti (COSI, výbor zriadený na základe ZFEÚ), ako aj centrum 
SITCEN a agentúry EUROPOL, EUROJUST a FRONTEXT pôsobiace v oblasti 
bezpečnosti budú spolupracovať a predložia inštitúciám EÚ spoločné posúdenie 
hrozieb;

– prepojením schengenského informačného systému so všetkými ostatnými 
celoeurópskymi sieťami ako VIS a Eurodac sa vyvinie bezpečnostný informačný 
model využívajúci model vytvorený v USA, ktorý prepojí ministerstvo zahraničia 
Spojených štátov amerických a informačné siete ministerstva vnútornej bezpečnosti, 
ktoré súvisia s predchádzaním terorizmu;

– prostredníctvom dohody medzi EÚ a USA o Programe na sledovanie financovania 
terorizmu a prostredníctvom všetkých legislatívnych opatrení prikazujúcich 
vysledovanie podozrivých transakcií sa nedávno zlepšila možnosť vypátrať 
financovanie terorizmu;
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– definícia kritických európskych infraštruktúr berie do úvahy vplyv akcií, ktoré 
uskutočnili ľudia (teroristických útokov);

51. zastáva názor, že všetky uvedené iniciatívy by sa preto mohli začať, len ak bude existovať 
pevný právny základ a legislatívne opatrenia, ktoré sa môžu prijať na základe obvyklej 
vnútornej právomoci EÚ, pri ktorej je pravidlom kvalifikovaná väčšina v Rade a ktorá 
zahŕňa aj spolurozhodovanie v Parlamente a v neposlednom rade súdne preskúmanie 
Súdnym dvorom;

52. zastáva názor, že z toho logicky vyplýva, že ak si rovnaká hrozba vyžaduje aktiváciu 
opatrení pre vonkajšiu aj vnútornú bezpečnosť, EÚ by mala dať prednosť účinnejším –
a z právneho hľadiska pevnejším – dostupným opatreniam, ktorými sú opatrenia 
vychádzajúce z vnútornej právomoci; úloha Parlamentu by mala byť rozhodujúca aj 
z hľadiska súvisiacich konkrétnych stratégií a opatrení SZBP;

53. pripomína Rade a podpredsedníčke/vysokej predstaviteľke, že sú povinné priebežne ho 
informovať o stave vonkajších vzťahov, najmä o vzťahoch s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami, s ktorými sa rokuje o medzinárodných dohodách alebo 
s ktorými sa tieto dohody uzatvorili v záujme EÚ; pripomína Rade, že ak dohody týkajúce 
sa výmeny dôverných informácií s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami 
nepatria výlučne do SZBP, musia sa prerokúvať a uzatvárať s vedomím a za účasti 
Parlamentu v zmysle článku 218 ods. 6 ZFEÚ; z rovnakého hľadiska si vyhradzuje právo 
posúdiť, či dohoda medzi členskými štátmi Európskej únie zasadajúcimi v Rade, ktorá sa 
týka ochrany utajovaných informácií vymieňaných v záujme Európskej únie, neohrozuje 
výkon zásad, ktoré sa Rade priznávajú v zmluve;

Bezpečnosť zaisťovaná prostredníctvom operácií

54. poznamenáva, že od roku 2003 EÚ uskutočnila množstvo misií (24) na troch 
kontinentoch, pri ktorých zasahovala rôznym spôsobom, pričom prevládali civilné misie 
zamerané na políciu, reformu v oblasti bezpečnosti a posilňovanie právneho štátu;

55. poznamenáva, že tento trend potvrdzuje 13 práve prebiehajúcich misií a že okrem 
„hlavného“ zaradenia musí byť misia stále častejšie multifunkčná, ako v prípade misie 
EULEX Kosovo, ktorá spája viacero funkcií (políciu, colné orgány a súdny systém) 
s funkciami odbornej prípravy, sledovania a pomoci, ako aj s výkonnými úlohami, alebo 
ako v prípade novšej misie EUTM Somálsko, ktorá sa uskutočňuje v Ugande a zameriava 
sa na vojenskú odbornú prípravu bezpečnostných síl dočasnej federálnej vlády 
a predstavuje príklad zvýšeného dôrazu na úlohy súvisiace s reformou v oblasti 
bezpečnosti v rámci vojenského krízového riadenia; 

56. víta prebiehajúcu revíziu existujúcich koncepcií SBOP; poznamenáva najmä, že právny 
štát sa bude považovať za zastrešujúcu koncepciu vzťahujúcu sa na políciu, spravodlivosť, 
civilnú správu, colnú správu, kontrolu hraníc a ďalšie dôležité oblasti pre plánovačov 
a odborníkov pracujúcich na mieste pri príprave a realizácii misií, ktorých (výkonnou) 
úlohou bude posilňovanie a/alebo náhrada; súhlasí s činnosťou v oblasti rozvíjania 
koncepcie justičných misií SBOP a zároveň pripomína potrebu vyhnúť sa zbytočnému 
zdvojovaniu vo vzťahu k možným programom Spoločenstva; v tejto súvislosti vyjadruje 
svoje pochybnosti o tom, že úlohy, ktoré sa doposiaľ plnili v rámci misie EULEX Irak, sú 



PE458.483v03-00 14/17 PR\859278SK.doc

SK

typickými úlohami misie SBOP;

57. uznáva tiež, že Lisabonská zmluva obsahuje ustanovenia o rozšírení misií typu Petersberg, 
ktoré sa de facto používali už pri zásahoch v rokoch pred vstupom zmluvy do platnosti, 
priniesla zmenu a poskytla silnejší politicko-právny rámec zodpovedajúci realite;

58. naliehavo vyzýva, aby sa využili získané skúsenosti s cieľom poskytnúť misiám nový 
impulz z hľadiska kvantitatívneho (misia EUTM Somálsko bola v posledných dvoch 
rokoch jediným novým zásahom), ale predovšetkým kvalitatívneho, pretože misie sú 
meradlom mandátu SBOP a teda dôveryhodnosti EÚ ako medzinárodného hráča;

59. pripomína, že je naliehavo potrebný konkrétny pokrok v rôznych technických, právnych, 
operatívnych, ale hlavne politicko-strategických hľadiskách; dôrazne odporúča, aby bola 
každá misia začlenená do jasnej politickej (strednodobej a dlhodobej) stratégie; domnieva 
sa, že toto spojenie je zásadné pre zabezpečenie operačného úspechu zásahu 
a všeobecnejšie aj pre prelomenie bludného kruhu, v ktorom má SBOP tendenciu 
nahrádzať SZBP so všetkými nedôslednosťami, ktoré z toho vyplývajú, namiesto toho, 
aby bola jej nástrojom;

60. s obavami berie na vedomie, že spojenie s jasnou politickou stratégiou sa až doposiaľ 
zanedbávalo a vo väčšine prípadov sa aj naďalej zanedbáva, čo negatívne ovplyvňuje 
účinnosť a výkonnosť misií, napríklad:

– EUPOL Afganistan má veľmi slabý vplyv, pretože chýba jasná stratégia a misia sa 
neodvratne začleňuje do americkej stratégie AFPAK;

– EULEX Kosovo bola okrem iného oslabená rozdielnymi postojmi členských štátov 
k uznaniu nezávislosti krajiny a aj dnes k logickému a nevyhnutnému prevzatiu misie 
NATO KFOR;

– EUBAM Rafáh a EUPOL COPPS nemali na vývoj konfliktu významný vplyv, 
pretože im chýba jednoznačná politická a diplomatická stratégia, ktorú by naopak 
bolo potrebné nájsť v záujme obnovenia nasadenia na palestínskych územiach;

– EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine (ktorá sa na základe dohôd Berlín Plus začala 
v roku 2004) už mohla dosiahnuť hlavné ciele, bolo by však nevyhnutné politicky 
posúdiť, či je možné považovať ju za skončenú a inak využiť finančné a ľudské 
zdroje (vyše 1 400 osôb);

– EU NAVFOR Somálsko aj napriek svojmu významu a napriek svojim pozitívnym 
výsledkom trpí v dôsledku neexistencie jasnej regionálnej stratégie zameranej na boj 
proti príčinám pirátstva a na účinné riešenie chronickej nestability Afrického rohu;

61. požaduje užšiu koordináciu na mieste, pri ktorej budú vedúci delegácií (ktorí sú dnes 
úradníkmi ESVČ a už nie Komisie) a zvláštni zástupcovia EÚ zohrávať rozhodujúcu 
úlohu; domnieva sa, že táto koordinácia by mala prebiehať na rôznych úrovniach, najmä:

– medzi misiami EÚ pôsobiacimi na rovnakej scéne, aby nedochádzalo 
k nezrovnalostiam a zdvojovaniu úsilia, napríklad v prípade Bosny a Hercegoviny, 
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kde v minulosti dochádzalo k nezhodám v mandátoch misie EUFOR Althea 
a policajnej misie EÚ v oblasti boja proti organizovanému zločinu;

– medzi misiami SBOP a ďalšími subjektmi a nástrojmi EÚ, najmä v Palestíne 
a na afrických misiách;

– medzi EÚ a ďalšími medzinárodnými subjektmi v rovnakej oblasti pri optimalizácii 
kvality spolupráce na úrovni strategickej (napríklad pri odbornej príprave 
afganských bezpečnostných síl, ktorá sa rozdelila medzi EÚ, USA a NATO) 
a operatívnej (s osobitným prihliadnutím na dohody, ktoré sa vzťahujú na právnu 
úprava mandátu misie na danom území, umožnenie výmeny utajovaných informácií 
alebo ochranu európskeho personálu jednotkami NATO);

62. odporúča reformu mechanizmu Athena, ktorá by viedla k racionalizácii a zvýšeniu 
podielu spoločných nákladov (v súčasnosti odhadovaných na 10 %) s cieľom 
spravodlivejšie tak rozložiť bremeno vojenských operácií, keď v súčasnej situácii sú 
účastníci misie, ktorí sú už zaťažení zodpovednosťou v podobe rizík a nákladov, povinní 
prevziať ďalšiu hospodársku zodpovednosť;

63. s radosťou víta výsledok dosiahnutý v rámci madridskej dohody o zriadení ESVČ, ktorý 
viedol k vytvoreniu troch konkrétnych rozpočtových línií pre hlavné misie SBOP 
(EULEX Kosovo, EUPOL Afganistan a EUMM Gruzínsko) s cieľom zaručiť väčšiu 
transparentnosť a lepšiu parlamentnú kontrolu výdavkov; potvrdzuje vôľu spolupracovať 
s novým stálym predsedníctvom Politického a bezpečnostného výboru na zlepšení 
a zvýšení účinnosti spoločných konzultačných rokovaní o SZBP v súlade s vyhlásením 
podpredsedníčky/vysokej predstaviteľky o politickej zodpovednosti schváleným 
v Madride;

64. požaduje, aby sa na základe Lisabonskej zmluvy zriadil fond pre začatie predbežných 
činností v rámci prípravy vojenských operácií, ktorý by urýchlil vyplácanie finančných 
prostriedkov, a to v rámci návrhu na súčasnú revíziu mechanizmu Athena;A

65. odporúča vykonať kroky s cieľom riešiť problémy s hľadaním odborníkov pre civilné 
misie (ako v prípade misií EULEX Kosovo a EUPOL Afganistan), ktoré evidentne 
predstavujú najpoužívanejší typ zásahu, ako aj prijať nevyhnutné ustanovenia 
na zabezpečenie rýchleho rozmiestnenia a udržateľnosti;

66. odporúča v rámci poskytovania rovnakých príležitostí ženám a mužom v súlade 
s rezolúciou BR OSN č. 1325 a v záujme väčšej účinnosti civilných a vojenských misií 
primerane angažovať ženský personál na všetkých úrovniach krízového riadenia;

67. vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby prijala zodpovedajúce opatrenia 
na optimalizáciu prípadného využívania európskych zdrojov a kapacít pre civilné misie, 
a s obavami zaznamenáva vysoké náklady na bezpečnostné opatrenia v prípade misií 
EUJUST LEX Irak a EUPOL Afganistan, ktoré boli zverené súkromným bezpečnostným 
agentúram;

68. súhlasí s tým, že treba posilniť postupy, formálne vytvorené na úrovni inštitúcií, 
na základe ktorých sa bude – v pravidelných intervaloch prostredníctvom spoločných 
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kritérií –vyhodnocovať priebeh misií na mieste; domnieva sa, že takýto krok by umožnil 
využiť získané skúseností z politicko-strategického, technického, právneho a operatívneho 
hľadiska a v dlhodobom meradle by sa mohol stať základom na skvalitnenie 
prebiehajúcich zásahov a na vytvorenie kritérií použiteľných v novo sa objavujúcich 
krízach s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu rovnováhu medzi strategickými záujmami 
a dostupnými zdrojmi;

Bezpečnosť v partnerstve

69. potvrdzuje, že viacpolárny rozvoj medzinárodného systému a vytvorenie strategických 
partnerstiev sa musia zaradiť do rámca aktívnej snahy o podporu mnohostrannosti ako 
dimenzie, ktorá najviac zodpovedá osobitnej povahe EÚ a rastúcej vzájomnej závislosti, 
ktorá je charakteristická pre proces globalizácie;

70. v tejto súvislosti považuje za kľúčovú úlohu OSN; poznamenáva, že Lisabonská zmluva 
zaväzuje EÚ k podporovaniu viacstranných riešení, najmä v rámci OSN, a že 
medzinárodná činnosť EÚ musí byť založená na zásadách Charty OSN;

71. uznáva, že z právneho hľadiska Lisabonská zmluva prekonala skoršiu dichotómiu medzi 
politikami Únie a Spoločenstva tým, že zaviedla jedinú právnu subjektivitu, a tým, že 
posilnila samostatnosť právneho poriadku EÚ voči medzinárodnému právu, a to dokonca 
aj v prípade, že ide o medzinárodnú bezpečnosť, ako sa uvádza v judikatúre Súdneho 
dvora vo veci Kadi (podľa ktorej „medzinárodné právo môže prenikať uvedeným 
právnym poriadkom iba za podmienok stanovených ústavnými zásadami Spoločenstva“);

72. vyzýva členské štáty, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN, aby hájili stanoviská 
a záujmy EÚ a vyzvali podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby v rámci tohto fóra 
vystupovala v mene EÚ, a to v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy;

73. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť spoluprácu medzi EÚ a OSN v oblasti krízového 
riadenia, najmä v raných štádiách krízy, a to v úzkej súčinnosti s primeranými štruktúrami 
novo zriadenej ESVČ;

74. uznáva, že NATO je naďalej základom kolektívnej obrany tých členských štátov, ktoré sú 
jeho súčasťou; víta návrat Francúzska do integrovaného velenia Severoatlantickej aliancie 
a domnieva sa, že by to malo prispieť k vymiznutiu odporu proti vývoju spoločnej 
obrannej politiky na úrovni EÚ;

75. víta zhodu týkajúcu sa ďalšieho posilňovania strategického partnerstva medzi EÚ 
a NATO obsiahnutú v novej strategickej koncepcii NATO; opätovne potvrdzuje význam 
posilňovania spolupráce medzi EÚ a NATO v oblasti krízového riadenia v duchu 
vzájomného posilňovania a pri rešpektovaní samostatnosti rozhodovania; upozorňuje 
na nevyhnutnosť vyhýbať sa zbytočnému zdvojovaniu úsilia a zdrojov v rámci krízového 
riadenia a vyzýva EÚ a NATO, aby prehĺbili svoju spoluprácu pomocou príslušných 
prostriedkov;

76. zdôrazňuje zásadný význam afrického kontinentu pre bezpečnosť EÚ, budovanie mieru 
a predchádzanie konfliktom; podporuje úzku spoluprácu medzi EÚ a Africkou úniou 
v rámci mierového a bezpečnostného partnerstva, ktoré súvisí so spoločnou stratégiou 



PR\859278SK.doc 17/17 PE458.483v03-00

SK

Afrika – EÚ; podporuje väčšie zapojenie Africkej únie, najmä pokiaľ ide o krízové 
riadenie, a potvrdzuje, že je nevyhnutné, aby sa Komisia a členské štáty zapojili formou 
konkrétnych opatrení do boja proti obchodu s ľahkými a malokalibrovými zbraňami 
a proti ich šíreniu; podporuje snahu Tripolskej deklarácie, aby bola mierová 
a bezpečnostná štruktúra v Afrike plne funkčná;

77. odporúča rozvíjať najmä africké spôsobilosti v oblasti včasného varovania a prevencie 
konfliktov a posilňovať sprostredkovacie kapacity „rady múdrych“ a skúmať možnosti, 
ako uplatňovať odporúčania uvedené v správe Prodiho o financovaní afrických mierových 
operácií; naliehavo vyzýva, aby sa rozvíjali vzťahy spolupráce a posilnili sa kapacity 
afrických subregionálnych organizácií;

78. pripomína, že okrem partnerstiev s ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako je OSN, 
NATO a AÚ, je potrebné v rámci SBOP posilňovať aj spoluprácu s jednotlivými tretími 
krajinami; konštatuje, že skúsenosti ukazujú, že tretie krajiny môžu vniesť do misií SBOP 
dôležité materiálne hodnoty, ľudské zdroje a odborné znalosti, ako napríklad v misiách 
EUFOR Čad/Stredoafrická republika, kde Rusko poskytlo veľmi potrebné vrtuľníky, 
a EUFOR Althea, kde krajiny ako Turecko a Maroko zásadne prispeli početnými 
jednotkami; okrem toho sa domnieva, že zapojenie tretích krajín môže posilniť legitimitu 
operácií SBOP a napomôcť začatie širšieho dialógu o bezpečnosti s dôležitými partnermi;

79. domnieva sa, že takýto dialóg by sa mal zamerať na posudzovanie hrozieb, (v prípade 
potreby) zahŕňať účasť tretích krajín na cvičení a činnostiach odbornej prípravy EÚ 
a viesť k užšiemu vzájomnému prihraničnému zapojeniu; zastáva názor, že na to, aby sa 
zjednodušila spolupráca s tretími krajinami a nedochádzalo k zdržaniu, ktoré môže 
spôsobiť rokovanie o každom konkrétnom príspevku, by sa mali vyriešiť procedurálne 
prekážky; domnieva sa, že na tento účel by sa mohli s niektorými tretími krajinami 
uzatvoriť rámcové dohody a stanoviť štandardné postupy, aby bolo ich prispenie k misiám 
jednoduchšie;

°

° °

80. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke/vysokej 
predstaviteľke, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov, Parlamentnému 
zhromaždeniu NATO a generálnym tajomníkom OSN a NATO.


