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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že v současné globální bezpečnostní situaci, kdy se některé země odvracejí 
od mnohostrannosti, by měla být nedílnou součástí strategické autonomie EU nezávislá 
schopnost zaručit ochranu svých občanů před rostoucím počtem hrozeb, včetně 
ozbrojených konfliktů v blízkém okolí, kybernetických útoků a dezinformačních 
kampaní, a rovněž aktivně prosazovat mír, stabilitu, lidská práva a demokracii ve svém 
sousedství i mimo něj a podporovat hodnoty Unie;

2. zdůrazňuje, že je třeba respektovat tradice vojenské neutrality v několika členských 
státech, ale současně je zásadní zajistit, aby občané EU podporovali politické cíle 
obranné politiky EU; zdůrazňuje dále, že nedávné průzkumy veřejného mínění ukázaly, 
že tři čtvrtiny občanů EU jsou pro posílení spolupráce mezi členskými státy v oblasti 
bezpečnosti a obrany, čímž podporují společnou obrannou a bezpečnostní politiku 
členských států, přičemž tento údaj se drží nad hranicí 70 % už od roku 2004;

3. konstatuje, že Unie na nové krize a na tuto novou mezinárodní situaci reagovala 
opožděně a přizpůsobovala se jim, ať už politicky, diplomaticky nebo vojensky, příliš 
pomalu; domnívá se, že pokud jde o konkrétní oblast obrany, politické zdráhání se 
zavést v co nejvyšší možné míře účinné mechanismy, které jsou ovšem stanoveny 
v unijních smlouvách a řadě dohod o spolupráci mezi členskými státy, oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při vnějších krizích;

4. vyzývá k postupným krokům směrem k provádění společné obranné politiky (čl. 42 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU)) a v konečném důsledku ke společné obraně 
a současně k posílení postojů založených na předcházení konfliktům a jejich řešení, 
mimo jiné navýšením finančních, správních a lidských zdrojů určených k mediaci, 
dialogu, usmíření, budování míru a okamžité reakci na krize;

5. v tomto ohledu vyzývá Evropskou radu, aby se s jasným plánem pevně zavázala 
k dlouhodobému rozvoji evropské obranné unie; také Evropskou radu naléhavě žádá, 
aby v oblasti SZBP a SBOP nahradila jednomyslné hlasování hlasováním 
kvalifikovanou většinou, pokud to Smlouva o Evropské unii umožňuje, a to i v případě 
rozhodnutí o civilních misích SBOP; kromě toho si uvědomuje, že žádná země není s to 
sama čelit bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na evropském kontinentu a v jeho 
blízkém okolí;

6. vítá provádění stálé strukturované spolupráce (PESCO), jak je stanoveno v čl. 42 odst. 6 
a článku 46 SEU, která představuje první zásadní krok tímto směrem a směrem k užší 
spolupráci mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a obrany; zdůrazňuje, že členské 
státy mají možnost zapojit Komisi do provádění projektů týkajících se stálé 
strukturované spolupráce v souladu s pravidly vnitřního řízení;

7. vítá politické směry nově zvolené předsedkyně Komise von der Leyenové, které jsou 
soustředěny kolem „geopolitického“ rozměru, a zdůrazňuje, že v následujících pěti 
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letech je třeba podniknout další odvážné kroky směrem ke skutečné evropské obranné 
unii; kromě toho vítá další závazky týkající se splnění dlouhodobého požadavku 
Parlamentu přikládat obraně větší institucionální váhu, přičemž za tímto účelem bylo 
navrženo vytvoření samostatného generálního ředitelství;

8. vítá skutečnost, že několik členských států nedávno vyzvalo ke zřízení bezpečnostní 
rady EU, která by měla koordinovat obranné politiky členských států, zejména pokud 
jde o kybernetickou bezpečnost a boj proti terorismu, a společně rozvíjet obrannou 
strategii EU; domnívá se, že je zejména zapotřebí podrobněji vymezit institucionální 
rozměr tohoto návrhu a posoudit jeho přidanou hodnotu;

9. domnívá se, že bílá kniha EU o bezpečnosti a obraně by byla klíčovým strategickým 
nástrojem pro posílení správy obranné politiky EU a že kromě postupného vytváření 
rámce pro evropskou obrannou unii by poskytla strategické dlouhodobé plánování 
a umožnila postupnou synchronizaci cyklů obrany mezi členskými státy; vyzývá Radu 
a místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby takový nástroj vytvořili, mimo jiné za účelem jeho zahrnutí 
do plánování víceletého finančního rámce (VFR), a aby dále zajistili soulad mezi 
globální strategií EU a jejím prováděcím plánem v oblasti bezpečnosti a obrany, 
koordinovaným každoročním přezkumem v oblasti obrany a stálou strukturovanou 
spoluprací;

10. zdůrazňuje, že bílá kniha EU by měla také popisovat možné scénáře potenciálních 
budoucích vojenských operací a zabývat se otázkou, jak a za jakých okolností existují 
odpovídající a legitimní důvody pro nasazení misí SBOP za účelem řešení krizových 
situací, humanitárních krizí a konfliktů;

11. domnívá se, že nástroj koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany by měl 
být reformován, aby byly zajištěny strategičtější postupy v souladu s aktualizovanou 
globální strategií EU; zdůrazňuje, že další rozvoj strategické autonomie EU, která je 
součástí stálé strukturované spolupráce, bude vyžadovat diskusi o rozsahu projektů 
vyvíjených pod její záštitou; zdůrazňuje, že je nezbytné vyjasnit interakce mezi různými 
iniciativami členských států a stálé strukturované spolupráce, zejména pokud jde 
o projekty, jako jsou evropské intervenční síly, zastřešující státy, síly společného 
nasazení nebo sbor Eurocorps, jelikož jsou založeny na různých stupních institucionální 
spolupráce;

12. zdůrazňuje, že hlubší integrace v oblasti bezpečnosti a obrany by měla také zahrnovat 
větší demokratickou kontrolu ze strany Parlamentu; znovu proto podtrhuje potřebu 
posílit úlohu Evropského parlamentu v této oblasti, zejména zřízením samostatného 
Výboru pro bezpečnost a obranu, jejž by doplňovala společná meziparlamentní setkání 
zástupců vnitrostátních parlamentů s poslanci EP; vyzývá vlády členských států, aby 
zapojily své vnitrostátní parlamenty do rozhodnutí přijímaných v oblasti SBOP;

13. připomíná článek 44 SEU, který obsahuje dodatečná ustanovení o flexibilitě a zavádí 
možnost svěřit provádění úkolů krizového řízení skupině členských států, jež by tyto 
úkoly plnila jménem EU, přičemž politickou kontrolu a strategické vedení by vykonával 
Politický a bezpečnostní výbor a Evropská služba pro vnější činnost;
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14. připomíná, že je třeba odstranit překážky, které brání rozmísťování bojových uskupení 
EU, a domnívá se, že požadavek jednomyslnosti v Radě oslabuje samotný účel těchto 
uskupení, kterým je reagovat coby vojenské jednotky rychlé reakce na vznikající krize 
a konflikty na celém světě; domnívá se, že je třeba tyto skupiny přeměnit na stálé 
mnohonárodní jednotky, a požaduje, aby byly stávající evropské vojenské struktury 
začleněny do institucionálního rámce EU;

15. zdůrazňuje, že na nadcházející konferenci o budoucnosti Evropy by se mělo diskutovat 
o budoucí evropské obranné unii, a zejména o potřebě vytvořit evropské intervenční síly 
se skutečnou obrannou kapacitou, které by se mohly účastnit operací, jejichž cílem je 
udržení míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti v souladu 
s Chartou OSN a s úkoly stanovenými v čl. 43 odst. 1 SEU;

16. varuje před velkým množstvím institucionálních aktérů a překrýváním činností v oblasti 
obrany EU; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zvážily, jak je možné tyto činnosti 
zlepšit tak, aby byly pro občany srozumitelnější a z institucionálního hlediska logičtější 
a soudržnější a při plnění úloh účinnější;

17. naléhavě vyzývá Radu, aby s ohledem na plánované vystoupení Spojeného království 
z EU přijala urgentní opatření týkající se účasti třetích zemí na projektech PESCO;

18. znovu potvrzuje závazek Unie vůči alianci NATO, která je i nadále klíčovým pilířem 
naší společné bezpečnosti; konstatuje však, že úzká spolupráce mezi EU a jejími 
nejbližšími spojenci by neměla bránit vytvoření evropské obranné unie;

19. domnívá se, že pro Evropu je zásadní konkurenceschopný obranný průmysl; varuje, že 
navzdory úsilí vynaloženému v posledních letech, jako například v případě Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu a Evropského obranného fondu, jsou odlišnosti 
ve vnitrostátních právních předpisech, licenčních postupech a seznamech kontroly 
vývozu a nedostatečná výměna informací i nadále hlavními překážkami budování 
skutečného a účinného evropského obranného průmyslu;

20. zdůrazňuje, že podporuje vytvoření nezávislých zpravodajských kapacit EU, které by 
měly posílit společné úsilí v oblasti bezpečnosti a zajistit interoperabilitu mezi 
vnitrostátními zpravodajskými službami; 

21. vyzývá k diskuzi o úloze, kterou by Evropská obranná agentura měla hrát při 
postupném vytváření společné obranné politiky EU;

22. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit Evropskou obrannou agenturu tím, že jí budou 
poskytnuty potřebné zdroje a politická podpora, na základě čehož bude mít možnost 
ujmout se vedoucí a koordinační úlohy v rámci SBOP EU, včetně oblasti rozvoje, 
výzkumu a akvizic; opakuje svůj názor, že nejlépe by toho bylo možné dosáhnout tím, 
že by byly personální a provozní náklady této agentury financovány z rozpočtu Unie;

23. konstatuje, že doložka o vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 SEU) se zaměřuje na 
povinnosti členských států (a nikoli samotné EU), zatímco doložka o solidaritě 
(článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)) stanoví, že Unie a její 
členské státy jednají společně, ale obě doložky zavádějí mezi členské státy závazné 
povinnosti a v případě potřeby stanoví základ pro použití „všech dostupných zdrojů“; 
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domnívá se proto, že je zapotřebí další vyjasnění ohledně toho, jak se obě doložky 
uplatňují, provádějí a jak spolu navzájem souvisejí, zejména pokud není zřejmý zdroj 
ohrožení;

24. opakuje, že čl. 42 odst. 7 SEU zavádí doložku o vzájemné pomoci v kontextu kolektivní 
bezpečnosti; zdůrazňuje, že čl. 42 odst. 7 SEU, který byl doposud uplatněn pouze 
jednou, bude představovat katalyzátor dalšího rozvoje bezpečnostní a obranné politiky 
EU vedoucí k intenzivnějšímu zapojení všech členských států; vyjadřuje politování nad 
tím, že nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; žádá, aby byla provedena analýza provádění doložky o vzájemné 
pomoci a vypracovány další pokyny k jejímu budoucímu uplatňování;

25. zdůrazňuje, že i doložka o solidaritě (článek 222 SFEU) umožňuje Unii a jejím 
členským státům poskytovat pomoc členskému státu, který je cílem teroristického útoku 
nebo obětí přírodní nebo člověkem způsobené pohromy; připomíná, že strategie 
kybernetické bezpečnosti Evropské unie z roku 2013 uvádí, že „zvláště závažné případy 
kybernetických incidentů nebo útoků by mohly poskytnout dostatečný důvod pro to, 
aby členský stát žádal uplatnění doložky solidarity EU“ (článek 222 SFEU); rovněž 
připomíná, že rozhodnutí Rady 2014/415/EU ze dne 24. června 2014 o způsobu 
provádění doložky o solidaritě Unií1 stanoví, že doložka o solidaritě vyžaduje, aby Unie 
uvedla do pohotovosti veškeré nástroje, které má k dispozici, včetně struktur 
vytvořených v rámci SBOP; vyzývá členské státy, aby v budoucnu zvážily aktivaci 
doložky o solidaritě.

1 Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 53.
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