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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopadu vývoje evropských trhů s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou 
schopnost v Evropě
(2015/2037(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 19. až 20. prosince 2013 
o společné bezpečnostní a obranné politice,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 18. listopadu 2014 o společné bezpečnostní a obranné 
politice,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Směrem ke konkurenceschopnějšímu a 
účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti“ (COM(2013)0542) a související prováděcí 
harmonogram ze dne 24. června 2014 (COM(2014)0387),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 
2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř 
Společenství1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 
2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky 
a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES 
a 2004/18/ES2,

– s ohledem na společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se 
stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského 
materiálu,

– s ohledem na politický rámec pro systematickou a dlouhodobou obrannou spolupráci, 
který přijala Rada dne 18. listopadu 2014,

– s ohledem na rámcové ujednání o bezpečnosti dodávek, které přijal Řídící výbor 
Evropské obranné agentury v listopadu 2013, a související kodex chování pro stanovení 
priorit, který přijal uvedený výbor v květnu 2014,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 21. listopadu 2013 o evropské technologické a 
průmyslové základně obrany3 a ze dne 14. prosince 2011 o dopadu finanční krize na 
odvětví obrany v členských státech EU4,

                                               
1 Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.
2

Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0514.
4 Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 9.
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– s ohledem na články 52 a 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že právní předpisy týkající se evropského trhu s obranným 
vybavením byly zavedeny v rámci souboru předpisů v oblasti obrany z roku 2009 a že 
všech 28 členských států s nimi uvedlo své právní řády do souladu;  vzhledem k tomu, 
že smyslem těchto nových právních předpisů bylo zavést regulační rámec, který vychází 
ze zásad transparentnosti, zákazu diskriminace a hospodářské soutěže a řeší zvláštní 
otázky v souvislosti s odvětvím obrany;

B. vzhledem k tomu, že členské státy se shodly na potřebě rozvoje evropského trhu s 
obranným vybavením a službami; vzhledem k tomu, že i Evropská rada vyzvala k 
zřízení celounijního režimu pro bezpečnost dodávek;  vzhledem k tomu, že vhodné 
schopnosti, dodávky vybavení a strategická nezávislost EU jsou zcela klíčové pro 
bezpečnost Unie a sousedících zemí; 

C. vzhledem k tomu, že se vnější závislost evropského odvětví obrany kvůli nedostatečné 
konsolidaci evropských trhů s obranným vybavením nebezpečnou rychlostí zvyšuje v 
situaci, kdy je evropská bezpečnost vystavena řadě přímých hrozeb, které jsou vůbec 
nejzávažnějšími od konce studené války;

Vývoj trhu s obranným vybavením ohrožuje evropskou autonomii

1. je i nadále znepokojen častými a převážně nekoordinovanými škrty v rozpočtech na 
obranu ve většině členských států; má za to, že tato nedostatečná koordinace ohrožuje 
Unii, která tak ztrácí své strategické prostředky a schopnosti, a příležitosti, které by 
koordinace obranných politik a sdružování a sdílení obranných prostředků mohly skýtat 
pro dosažení strategické autonomie EU, bezpečnost jejích dodávek a pro obranu jejích 
občanů a zájmů, zůstávají nevyužity;

2. je hluboce znepokojen vlnou ozbrojených konfliktů, hybridní války, nestability a 
rozšířeným porušováním lidských práv v bezprostředním sousedství EU a teroristickou 
hrozbou v EU; je přesvědčen, že stávající bezpečnostní hrozby sdílí celá EU a měly by 
být řešeny společným a koordinovaným úsilím a sdílením civilních a vojenských 
zdrojů; v této souvislosti je přesvědčen o tom, že je zásadně zapotřebí zabránit plýtvání 
zdroji, lépe využívat peněz daňových poplatníků, dosáhnout pokroku v ustavení 
evropského trhu s obranným vybavením a rozvinout evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany (EDTIB);  

3. je proto znepokojen pomalým a nesourodým prováděním směrnic obranného balíčku z 
roku 2009 ze strany členských států a zdůrazňuje význam monitorovací funkce, kterou 
by měla vykonávat Komise; uvědomuje si, že zavádění nových právních předpisů je 
dlouhodobým procesem, avšak varuje před tím, že by nesprávné a nesoudržné 
provádění mohlo v praxi vést k nedostatečné úrovni norem, čímž by bylo ohroženo 
dosažení cílů stanovených v uvedených směrnicích a potažmo i zřízení evropského trhu 
s obranným vybavením a byl by zpomalen rozvoj EDTIB;
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4. varuje před znepokojujícím vývojem evropského trhu s obranným vybavením, který se 
vyznačuje narůstající vnější závislostí evropského odvětví obrany za stále 
problematičtější bezpečnostní situace; zejména varuje před kombinací snižujících se 
rozpočtů členských států v oblasti obrany a přetrvávající roztříštěnosti trhu, čemuž 
nezabránila ani nová pravidla vnitřního trhu, a před narůstající závislostí obranného 
průmyslu na vývozu mimo EU a nárůstem zahraničních investic v evropském odvětví 
obrany, které se dotýkají kontroly strategického vnitrostátního a evropského obranného 
průmyslu, vybavení a technologií;

5. konstatuje, že byť Evropská rada na tuto situaci nenašla v prosinci 2013 vhodnou 
odpověď, přesto vymezila řadu opatření a zavázala se k přezkoumání pokroku v červnu 
2015;  zdůrazňuje, že i přes omezené ambice a dále se zhoršující bezpečnostní situaci 
uvnitř EU i na jejích východních a jižních hranicích nebyl při řešení stávajících 
bezpečnostních výzev a hrozeb dosažen žádný reálný pokrok;

6. naléhavě vyzývá Evropskou radu, aby vyvodila nezbytná ponaučení a přijala konkrétní 
opatření k překonání roztříštěnosti evropského trhu s obranným vybavením v zájmu 
zajištění obranné schopnosti, která je nezbytná pro zajištění evropské bezpečnosti a 
naplnění cílů SBOP; 

Pokles evropské poptávky kvůli rozpočtovým škrtům: potřeba další spolupráce

7. je přesvědčen o tom, že léta, kdy se rozpočty na obranu v Evropě potýkaly s 
nedostatkem finančních prostředků, musí být vykompenzována zvýšenou spoluprací 
členských států, včetně oblasti politik rozpočtů na obranu a koordinací strategických 
rozhodnutí, která se týkají nákupů vojenského materiálu a zboží dvojího užití; 
opakovaně vyzývá ke konsolidaci poptávky v rámci EU, neboť je jediným způsobem, 
jak dosáhnout kýžené úrovně, která zajistí udržení konkurenceschopné a nezávislé 
EDTIB; zdůrazňuje, že zachování robustní a autonomní EDTIB je klíčovým prvkem, 
který Evropě umožní, aby chránila své občany, zájmy a hodnoty v souladu s cíli 
stanovenými ve Smlouvě a naplnila úkoly plynoucí z její role při zajišťování 
celosvětové bezpečnosti, jak uvedla místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku;

8. opětovně zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit konvergenci vnitrostátních plánovacích 
procesů v oblasti obrany a v této souvislosti vítá přijetí politického rámce pro 
systematickou a dlouhodobou obrannou spolupráci; vyjadřuje však politování nad jeho 
nezávazným charakterem a nad tím, že nezavedl jasné a strukturované postupy; 

9. žádá, aby se soustřeďování a sdílení iniciativ považovalo za prioritní oblast, k čemuž by 
měly být vytvořeny příslušné, zejména daňové, podněty; vítá práci Evropské obranné 
agentury (EDA) na mechanismu pro sdílené zadávání zakázek a očekává, že jeho 
součástí budou opatření na podporu kooperativních nákupů obranného vybavení a 
příslušné podpory; 

10. opětovně připomíná, že obranný průmysl, a zejména malé a střední podniky, mohou v 
rámci programu Horizont 2020, COSME a evropských strukturálních a investičních 
fondů žádat o finanční prostředky EU pro zboží dvojího užití a na další projekty;  
vyzývá Komisi a členské státy, aby společnostem, a zejména malým a středním 
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podnikům, poskytly podporu za účelem optimálního využívání možností financování 
projektů souvisejících s obranou;

Rostoucí závislost na vnějších zdrojích: nezbytnost společného přístupu

11. upozorňuje, že evropské podniky v oblasti obrany rostoucí měrou vyrovnávají své 
klesající evropské obraty vývozem mimo EU, důsledkem čehož je sebezničující 
hospodářská soutěž, předávání citlivých technologií a práv duševního vlastnictví jejich 
budoucí konkurenci a přesun výroby mimo EU, čímž je ohrožena bezpečnost dodávek v 
Evropě, zvyšuje se riziko porušování společného postoje ve věci vývozu zbraní a 
podněcování ozbrojeného násilí a konfliktů v jiných regionech; je přesvědčen o tom, že 
by bylo závažnou strategickou chybou, pokud by EU měla čelit riziku, které by vznikalo 
v důsledku závislosti EDTIB na zákaznících ze třetích mocností, jež mají odlišné 
strategické zájmy;

12. má za to, že politika EU pro kontrolu vývozu by měla být zásadně přepracována s cílem 
nastolit soudržnější režim EU a rovné podmínky a zajistit, aby zastřešující cíle 
zahraniční a bezpečností politiky stanuly nad krátkodobými finančními, hospodářskými
a obchodními zájmy; konstatuje, že Rada nezajistila jednotné provádění společného 
postoje, který se týká kontroly vývozu vojenského vybavení; je rozladěn tím, že i v 
případech, kdy kupující země hrubě porušila hned několik z osmi kritérií, včetně těch, 
jež se týkají zachovávání míru v regionu, bezpečnosti a stability a chování kupující 
země ve vztahu k mezinárodnímu společenství a dodržování mezinárodního práva, je 
uvedený společný postoj takřka zcela přehlížen v příslušných oblastech politického 
rozhodovacího procesu a ve veřejných vystoupeních; 

13. naléhavě žádá členské státy, aby dodržovaly zásady společného postoje a podávaly 
pravidelné a úplné zprávy o stavu vývozu obranného vybavení do třetích zemí; vyzývá 
Radu a vysokou představitelku, místopředsedkyni, aby identifikovaly, proč členské státy 
plně nedodržují povinnosti týkající se podávání zpráv, a aby zavedly nový 
mechanismus, který tento nedostatek napraví; připomíná, že dodržování společného 
postoje je zásadní pro naplnění zásad a hodnot EU, zejména v oblasti mezinárodního 
práva lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a jejích závazků ve vztahu k 
celosvětové bezpečnosti; 

14. bere na vědomí sdělení Komise o přezkumu politiky pro kontrolu vývozu zboží dvojího 
užití a v této souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit takové formy kontroly, které 
nenaruší volný pohyb zboží a technologií v rámci vnitřního trhu a zabrání rozdílnému 
výkladu pravidel EU; 

15. konstatuje, že i když rostoucí význam technologií dvojího užití skýtá přínos v podobě 
synergií mezi obranným průmyslem a komerční výrobou, je rovněž příčinou 
prohlubující se odkázanosti na civilní dodavatelské řetězce, jejichž výroba je často 
situována mimo Evropu; rovněž varuje před rostoucím mezinárodním charakterem 
dodavatelských řetězců a před dopady, které může mít v odvětví obrany změna 
vlastníka na bezpečnost dodávek v EU a zvýšení rizika pro evropskou a vnitrostátní 
bezpečnost;

16. vítá práci agentury EDA a Komise na celounijním režimu pro bezpečnost dodávek na 
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základě mandátu, který jim dala Rada, a se zájmem očekává harmonogram konkrétních 
kroků, jenž má být předložen k potvrzení v červnu 2015; 

17. je toho názoru, že režim pro bezpečnost dodávek by měl zahrnovat účinný systém 
celounijního monitorování s cílem vymezit stávající a možná slabá místa, pokud jde o 
zahraniční kontrolu strategických prostředků a dodávky z třetích zemí; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby vypracovala přehled stávajících struktur a strategických schopností, 
kterými disponují členské státy, s cílem posoudit svou úlohu při zajišťování bezpečnosti 
EU, v jejím sousedství a dalších částech světa v rámci společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky (SZBP) a společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), a to i 
pokud jde o jejich námořní, vesmírné a kybernetické dimenze;

18. považuje vzájemné záruky bezpečnosti dodávek mezi členskými státy za základní prvek 
vytváření integrovaného evropského trhu s obranným vybavením; vítá aktualizované 
rámcové ujednání agentury EDA o bezpečnosti dodávek, která je nástrojem posilujícím 
vzájemnou důvěru, avšak konstatuje, že není právně závazným nástrojem; je toho 
názoru, že celounijní režim pro bezpečnost dodávek musí vycházet z právních předpisů 
a spočívat zejména na úplném provádění směrnice o transferech v rámci EU s cílem 
odstranit překážky pohybu obranných produktů uvnitř EU;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, 
místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, Radě, Komisi, parlamentům členských států, předsedovi Parlamentního 
shromáždění NATO a generálnímu tajemníkovi NATO.


