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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o financování společné bezpečnostní a obranné politiky
(2014/2258(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii (SEU) a zejména na články 21, 24, 41, 
42, 43, 44 a 46,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013,
kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–20201,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a o řádném finančním řízení2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie 
a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a s ohledem na pozdější změny 
tohoto nařízení,

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 18/2012 o pomoci Evropské unie 
Kosovu v oblasti právního státu,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 18. prosince 2013,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. listopadu 2013 a 18. listopadu 2014 o společné 
bezpečnostní a obranné politice,

– s ohledem na zprávu o pokroku, kterou dne 7. července 2014 předložila 
místopředsedkyně, vysoká představitelka a vedoucí Evropské obranné agentury ohledně 
uplatňování závěrů Evropské rady z prosince 2013,

– s ohledem na společné sdělení místopředsedkyně, vysoké představitelky a Komise 
o komplexním přístupu EU vůči vnějším konfliktům a krizím a na související závěry 
Rady ze dne 12. května 2014,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. dubna 2014 o komplexním přístupu EU a jeho 
dopadech na soudržnost vnější činnosti EU4,

– s ohledem na závěry předsednictví přijaté na zasedání Evropské rady v Helsinkách dne 

                                               
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Úř. věst. C 376, 20.12.2013, s. 1.
3 Úř. věst. L159, 26.10.2012, s. 1.
4 Přijaté texty, P7_TA(2014)0286.
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11. prosince 1999 (Základní cíl 2003) a na Základní cíl 2010, který Rada schválila dne 
17. května 2004,

– s ohledem na Civilní základní cíl 2010, který byl schválen na ministerské konferenci o 
zlepšení civilních schopností a jenž byl vzat v potaz na zasedání Rady pro obecné 
záležitosti a vnější vztahy dne 19. listopadu 2007,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru 
podle článku 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A8-
0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že stále proměnlivější bezpečnostní prostředí si žádá takové posílení 
společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), aby byla účinnějším politickým 
nástrojem;

B. vzhledem k tomu, že v důsledku snižování rozpočtu v oblasti výdajů na obranu a 
stávajícího zdvojování je nutné přezkoumat a změnit financování misí a operací SBOP 
prostřednictvím lepšího a nákladově účelnějšího využívání rozpočtových přídělů;

C. vzhledem k tomu, že v prosinci 2013 Evropská rada rozhodla, že finanční aspekty misí a 
operací EU, včetně mechanismu Athena, budou přehodnoceny tak, aby postupy a 
předpisy umožnily Unii větší flexibilitu a účinnost při organizaci civilních misí a 
vojenských operací EU;

1. konstatuje, že EU a její členské státy jsou zdaleka největšími poskytovateli finančních 
prostředků na mírové operace a že na operace a mise SBOP směřuje pouze malá část 
všech finančních prostředků; vyslovuje politování nad tím, že zásahy prováděné v rámci 
SBOP jsou velmi skromné, zejména zásahy vojenského charakteru, které spočívají 
hlavně v nenápadných vojenských výcvikových misích místo toho, aby EU podstatně 
přispívala k udržování a prosazování míru; 

2. vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku a členské státy, aby maximálně 
využily potenciálu Lisabonské smlouvy, pokud jde o rychlejší a flexibilnější zřizování 
misí a operací SBOP;

3. s obavami konstatuje, že ačkoliv spojený roční rozpočet na obranu představuje přibližně 
190 miliard EUR, členské státy stále nejsou schopny splnit Základní helsinské cíle z 
roku 1999; připomíná ambiciózní civilní základní cíle, které si EU vytyčila; vyzývá 
k posílení EU coby hráče angažovaného při obraně a lituje skutečnosti, že chybí jasná 
vojenská doktrína, na jejímž základě by byly plněny úkoly uvedené v článku 43 SEU 
(rozšířené „petersberské úkoly“); každopádně se staví za užší koordinaci obrany a 
spolupráci v této oblasti, která by probíhala mezi členskými státy a na úrovni EU, 
zejména na poli sdružování a sdílení zdrojů, kapacit a prostředků;

4. poukazuje na to, že výše prostředků vyčleňovaných na mise SBOP v rámci kapitoly 
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rozpočtu EU věnované SZBP v posledních letech klesla, a očekává se, že ve víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020 bude stabilní; vyslovuje politování nad tím, že 
na civilní mise měl dopad všeobecný výpadek v prostředcích na platby, který Komisi 
přinutil přijmout opatření ke zmírnění tohoto dopadu a odložit úhradu 22 milionů EUR 
na rok 2015; vítá nicméně zjištění, že by mohly vzniknout úspory v přibližné výši 16 
milionů EUR, které by umožnily financování dalších misí v případě, že by jejich 
uspořádání bylo v nejbližší budoucnosti nutné;

Úspory nákladů / účinnost – rostoucí iniciativy

5. vítá konkrétní opatření a pragmatická řešení, která Komise nedávno zavedla do 
stávajícího rámce finančních pravidel s cílem zkrátit finanční postupy; vyjadřuje 
nicméně politování nad tím, že základní vybavení a služby jsou misím organizovaným 
v rámci SBOP obstarávány stále s velkým zpožděním, které bývá částečně způsobeno 
často pomalým procesem rozhodování v Radě, ovšem i určitým nedostatkem flexibility 
ve finančních pravidlech, a lituje rovněž následných nepříznivých dopadů těchto 
zpoždění na fungování misí; připomíná, že Účetní dvůr tuto skutečnost již kritizoval ve 
své zvláštní zprávě z roku 2012 o pomoci EU Kosovu v oblasti právního státu;

6. naléhavě žádá Komisi, aby zmírnila dopad těchto nedostatků a navrhla provést takové 
nezbytné úpravy finančních pravidel pro civilní mise SBOP, které by umožnily rychlou 
a flexibilní vedení misí a současně zaručily řádné finanční řízení zdrojů EU a náležitou 
ochranu finančních zájmů Unie; je toho názoru, že pravomoc k plnění rozpočtu by měla 
být převedena na civilní velitele operací stejným způsobem, jak byla převedena na 
vedoucí delegací EU;

7. důrazně vybízí k vytvoření společného střediska služeb a integrovaného systému pro 
řízení zdrojů, tedy nástrojů ke zvýšení rychlosti nasazení a nákladové efektivnosti 
civilních misí;  lituje skutečnosti, že tato iniciativa je dosud na mrtvém bodě; konstatuje, 
že se v současnosti uvažuje o zřízení platformy pro podporu misí, ale vyzývá Komisi a 
ESVČ, aby učinily další kroky ve zřizování společného střediska služeb;

8. domnívá se, že by se měla redukovat chronická omezení rozpočtu na správní výdaje 
ESVČ / útvaru schopnosti civilního plánování a provádění, neboť roční rozpočtové 
příděly jsou příliš nízké na to, aby pokrývaly všechny úkoly v oblasti plánování, 
realizace a podpory, zejména v případech, kdy se téměř současně rozmisťuje větší počet 
misí;

9. domnívá se, že stálý sklad pro účely SBOP, který v současnosti slouží jen novým 
civilním misím SBOP, by měl být rychle zdokonalen tak, že bude sloužit i stávajícím 
misím a že se zlepší dostupnost skladovaného vybavení, a měl by být spravován 
budoucím společným střediskem služeb;

10. zdůrazňuje, že je nutné zajistit náležité personální zajištění misí, které bude v souladu 
s řadou příslibů, jež členské státy v tomto směru učinily (např. v Civilním základním cíli
2010, v plánu rozvoje civilních schopností); lituje nicméně potíží s náborem – a 
udržením – dostatečného počtu kvalifikovaného personálu pro mise SBOP; vybízí k 
širokému využívání civilních zásahových skupin připravených k rychlému nasazení, což 
by zvýšilo schopnost rychlé reakce EU, usnadnilo pohotovou přípravu misí a přispělo 
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k účinnosti reakcí při řešení krizí;

Soudržnost a doplňkovost

11. domnívá se, že SBOP by měla být vnímána jako součást širšího rámce SZBP a vnější 
činnosti EU jako celku; rozhodně se domnívá, že v zájmu dosažení úspor z rozsahu a 
maximalizace efektu vynakládání prostředků EU by měla být zajištěna soudržnost a 
doplňkovost mezi různými nástroji; je přesvědčen, že EU má více nástrojů a větší 
potenciál pákového efektu než jakákoli jiná nadnárodní instituce, neboť její 
bezpečnostní a obrannou politiku lze posílit komplexním přístupem kombinovaným 
s dalšími druhy nástrojů a finančních mechanismů EU; domnívá se proto, že zdroje 
SZBP by měly být využívány inteligentněji, a to propojením SBOP s různými 
programy, které spravuje Komise;

12. vyzývá k tomu, aby ve vhodných případech byla zajištěna větší součinnost mezi 
vojenskou a civilní oblastí, zejména pokud jde o logistiku, dopravu a zaručení 
bezpečnosti misí, a aby byly současně respektovány odlišné linie velení a vedení a 
odlišný charakter civilních a vojenských misí;

13. vítá přezkum postupů pro řešení krizí, který byl dohodnut v roce 2013 a jenž vedl 
k lepšímu plánování a zřizování misí SBOP; zdůrazňuje nicméně, že je zapotřebí učinit 
více k překonání přetrvávajícího způsobu fungování mašinérie zahraniční politiky EU, 
jejíž jednotliví aktéři jsou uzavřeni do svého vlastního světa;

14. vítá iniciativu zaměřenou na poskytování výcviku a vybavení, která by na základě 
snazšího financování vybavení pro bezpečnostní síly třetích zemí zajistila budování 
kapacit partnerů jako součást strategie ve fázi přechodu či ukončení; podporuje 
systematické využívání projektových skupin, k nimž by mohly přispívat zainteresované 
členské státy nebo třetí země; vítá skutečnost, že Komise uvažuje o trvalejší finanční 
podpoře této iniciativy;

Financování vojenských operací

15. bere na vědomí fakt, že vojenské operace jsou členskými státy financovány mimo 
rozpočet EU a že společné náklady na tyto operace jsou hrazeny mechanismem Athena; 
zdůrazňuje, že tento mechanismus má zásadní význam pro rychlé zahajování takových 
operací a že je nástrojem solidarity mezi členskými státy, jakož i klíčovou pobídkou 
k přispívání k operacím SBOP, zejména pro ty strany, které nemají dostatek finančních 
zdrojů; vyslovuje ovšem politování nad skutečností, že podíl společných nákladů je 
stále ještě velmi nízký (přibližně 10–15 % celkových nákladů) a že zásada, podle níž 
„náklady platí ten, komu vzniknou“ členské státy ještě více odrazuje od aktivního 
zapojení; zastává názor, že by mělo být zajištěno dlouhodobé financování vojenských 
misí;

16. v této souvislosti lituje faktu, že přezkum mechanismu Athena nepřinesl hmatatelné 
výsledky, a vyzývá Radu, aby v této věci rychle podnikla příslušné kroky; podporuje 
zejména rozšíření skupiny nákladů způsobilých pro financování mechanismem Athena, 
například na určité náklady, na něž se vztahuje předběžné financování, nebo na 
strategickou dopravu bojových seskupení EU; očekává, že konečné rozhodnutí o těchto 
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otázkách bude přijato na příštím zasedání Evropské rady věnovaném tématu obrany;

17. podporuje iniciativy usilující o prozkoumání možnosti přilákat a spravovat v rámci 
mechanismu Athena finanční příspěvky ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací, 
avšak varuje před jakýmikoli příspěvky z rozpočtu EU, jelikož to by mohlo mít neblahý 
dopad na financování civilních misí; podporuje rovněž alternativu tzv. „společného 
financování“, kdy by menší počet zúčastněných zemí hradil některé operační náklady 
misí pod podmínkou, že jejich příspěvky by byly spravovány mechanismem Athena a 
že by doplňovaly, ovšem nenahrazovaly, financování společných nákladů;

18. připomíná, že Lisabonská smlouva zavádí nová ustanovení o SBOP, kterých nebylo 
v EU zatím využito; vybízí Radu, aby využila článku 44 SEU, který skupině k tomu 
připravených členských států umožňuje zahájit provádění misí SBOP; zastává názor, že 
mechanismy zřízené ad hoc za účelem financování určité vojenské operace by měly 
pokrývat více než jen tradiční společné náklady, jež jsou následně hrazeny z 
mechanismu Athena;

19. vyzývá Radu, aby iniciovala vytvoření fondu pro zahájení operací (ve smyslu čl. 41 
odst. 3 SEU), který by sloužil k pokrytí naléhavých finančních potřeb v počátečních 
fázích vojenských operací, a mohl by rovněž sloužit jako důležitý nástroj při rozvoji 
kapacit; poznamenává, že zatímco civilní mise čerpají z rozpočtu určeného na přípravná 
opatření, rozmisťování a účinnost vojenských misí bude neustále trpět strukturálními 
omezeními, dokud tato možnost nebude využita; důrazně vybízí členské státy, aby se 
zapojily do stálé strukturované spolupráce založené na článku 46 SEU, kterou by se
rovněž značně posílila schopnost rychlé reakce EU;

Transparentnost a odpovědnost

20. zdůrazňuje, že transparentnost a odpovědnost jsou základní předpoklady, které musí být 
splněny nejen z hlediska demokratické kontroly, ale i řádného fungování a 
důvěryhodnosti misí realizovaných jménem EU; vítá mechanismy pro podávání zpráv, 
které jsou stanoveny v interinstitucionální dohodě ze dne 2. prosince 2013, jako jsou 
společná konzultační jednání o SZBP a čtvrtletní zprávy o rozpočtu SZBP; vyzývá 
Komisi, aby čl. 49 odst. 1 písm. g) finančního nařízení vykládala širokým způsobem a 
aby v rámci kapitoly o SZBP navrhla konkrétní položky pro každou civilní misi SBOP;

21. s napětím očekává iniciativy, které vnesou do pravidel pro financování a fungování 
civilních misí srozumitelnost a jednotnost; v kontextu probíhajících diskusí o flexibilitě 
finančních pravidel vítá závazek Komise připravit specifický vzor pro všechny mise 
SBOP a upravit stávající pokyny potřebám těchto misí;

Od slov k činům

22. vybízí místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby se ujala vedení v oblasti SBOP 
a hrála řídící úlohu při odstraňování systému oddělených světů aktérů zahraniční 
politiky tím, že zajistí koordinaci mezi Radou, Komisí a ESVČ a zaručí soudržnost v 
rámci Komise a ESVČ; navrhuje, aby zvláštní zástupci EU byli pověřeni úkolem zlepšit 
dialog a spolupráci mezi různými aktéry EU v terénu s cílem zdokonalit soudržnost 
činnosti EU a vnímat vícezdrojové financování nikoliv jako náročný úkol, ale jako 
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výhodu;

23. je toho názoru, že příští zasedání Evropské rady věnované otázkám obrany by nemělo 
promarnit příležitost k rozsáhlé diskusi a k předložení konkrétních návrhů na reformu 
finančních aspektů misí a operací SBOP; naléhavě vyzývá členské státy, aby dostály 
závazkům, které přijaly na zasedání Evropské rady v prosinci 2013;

24. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal předsedovi Evropské rady, 
místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce, Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států, generálnímu tajemníkovi NATO a předsedovi Parlamentního 
shromáždění NATO.


