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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že v súčasnom globálnom bezpečnostnom prostredí, v ktorom niektoré 
krajiny odstupujú od multilateralizmu, by neoddeliteľnou súčasťou strategickej 
autonómnosti EÚ mala byť samostatná schopnosť zaručiť bezpečnosť vlastných 
občanov pred rastúcim počtom hrozieb vrátane ozbrojených konfliktov v jej blízkosti, 
kybernetických útokov a dezinformačných kampaní, ako aj aktívna podpora mieru, 
stability, ľudských práv a demokracie v jej susedstve a mimo nej a presadzovanie jej 
hodnôt;

2. zdôrazňuje, že pri rešpektovaní tradícií vojenskej neutrality vo viacerých členských 
štátoch je nevyhnutné zabezpečiť podporu občanov EÚ s cieľom posilniť politické 
ambície obrannej politiky EÚ; zdôrazňuje, že podľa najnovších prieskumov verejnej 
mienky sú tri štvrtiny občanov EÚ za širšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti 
obrany a bezpečnosti, a podporujú tak spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku 
členských štátov, pričom tento podiel je nad hranicou 70 % už od roku 2004;

3. konštatuje, že Únia len pomaly reaguje a prispôsobuje sa – politicky, diplomaticky 
a vojensky – novým krízam a tomuto novému medzinárodnému prostrediu;

 domnieva sa, že v špecifickej oblasti obrany politická neochota vykonávať v plnom 
rozsahu  dôrazné ustanovenia zakotvené v európskych zmluvách a viaceré formy 
spolupráce medzi členskými štátmi oslabujú schopnosť Únie zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vonkajších krízach;

4. žiada, aby sa postupne podnikli kroky smerujúce k spoločnej obrannej politike (článok 
42 ods. 2 Zmluvy o EÚ) a prípadne aj spoločnej obrane, a aby sa zároveň posilnili 
prístupy v oblasti predchádzania konfliktom a ich riešenia, a to aj prostredníctvom 
zvýšenia finančných, administratívnych a ľudských zdrojov určených na mediáciu, 
dialóg, zmierenie, budovanie mieru a okamžité reakcie na krízy;

5. vyzýva preto Európsku radu, aby prijala rozhodný záväzok k dlhodobému rozvoju 
európskej obrannej únie s jasným plánom; takisto naliehavo vyzýva Európsku radu, aby 
v oblasti SZBP a SBOP, kde to umožňuje Zmluva o Európskej únii, zmenila 
jednomyseľné hlasovanie na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, a to aj v prípade 
rozhodnutí o civilných misiách SBOP; uznáva tiež, že žiadna krajina nedokáže riešiť 
bezpečnostné výzvy na európskom kontinente a v jeho bezprostrednom okolí 
samostatne;

6. víta vykonávanie stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), ktorá sa uvádza v článku 
42 ods. 6 a v článku 46 Zmluvy o EÚ, ako prvý dôležitý krok v tomto smere a k užšej 
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spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany medzi členskými štátmi; zdôrazňuje, že 
členské štáty majú možnosť zapojiť Komisiu do vykonávania projektov týkajúcich sa 
PESCO v súlade s pravidlami vnútorného riadenia;

7. víta politické usmernenia zvolenej predsedníčky Komisie von der Leyenovej, ktorých 
ústredným bodom je „geopolitický“ rozmer, a zdôrazňuje, že v nasledujúcich piatich 
rokoch treba prijať ďalšie odvážne kroky smerom k skutočnej európskej obrannej únii; 
víta okrem toho ďalšie záväzky týkajúce sa splnenia dlhodobej požiadavky Parlamentu 
priradiť obrane väčšiu inštitucionálnu váhu, pričom s týmto cieľom bolo navrhnuté 
vytvorenie špecializovaného generálneho riaditeľstva;

8. víta skutočnosť, že viaceré členské štáty nedávno vyzvali na zriadenie bezpečnostnej 
rady EÚ, ktorá by mala koordinovať obranné politiky členských štátov, najmä pokiaľ 
ide o kybernetickú bezpečnosť a boj proti terorizmu, a spoločne rozvíjať stratégiu EÚ 
v oblasti obrany; domnieva sa najmä, že sa musí podrobnejšie vymedziť inštitucionálny 
rozmer tejto koncepcie a relevantne posúdiť jej pridaná hodnota;

9. domnieva sa, že biela kniha EÚ o bezpečnosti a obrane by bola dôležitým strategickým 
nástrojom na posilnenie riadenia obrannej politiky EÚ a že okrem postupného vytýčenia 
rámca európskej obrannej únie by poskytla strategické, dlhodobé plánovanie a umožnila 
postupné zosúladenie cyklov obrany medzi členskými štátmi; vyzýva Radu a 
podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku (PK/VP), aby vypracovali takýto nástroj s cieľom zahrnúť ho okrem iného 
do plánovania viacročného finančného rámca (VFR) a zároveň zabezpečiť súlad medzi 
plánom vykonávania globálnej stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, 
koordinovaným výročným preskúmaním v oblasti obrany (CARD) a PESCO;

10. zdôrazňuje, že v bielej knihe EÚ by sa mali opísať aj možné scenáre potenciálnych 
budúcich vojenských operácií a mala by sa riešiť otázka, ako a za akých okolností 
existujú primerané a legitímne dôvody pre nasadenie misií SBOP s cieľom riešiť 
krízové situácie, humanitárne krízy a konflikty;

11. zastáva názor, že nástroj CARD by sa mal zreformovať, aby sa zabezpečilo 
strategickejšie vykonávanie v súlade s aktualizovanou globálnou stratégiou EÚ; 
zdôrazňuje, že ďalší rozvoj strategickej autonómie EÚ zakotvenej v stálej 
štruktúrovanej spolupráci (PESCO) si bude vyžadovať diskusiu o rozsahu projektov 
vyvíjaných pod jej záštitou; zdôrazňuje, že treba objasniť vzájomné pôsobenie rôznych 
iniciatív členských štátov s PESCO, najmä pokiaľ ide o projekty, ako sú napríklad 
európske intervenčné sily, rámcová krajina, sily spoločného nasadenia alebo Eurocorps, 
keďže sa opierajú o rôzne stupne inštitucionálnej spolupráce;

12. zdôrazňuje, že prehĺbená integrácia v oblasti bezpečnosti a obrany by mala zahŕňať aj 
väčšiu demokratickú kontrolu zo strany Parlamentu; preto opätovne zdôrazňuje, že treba 
posilniť úlohu Parlamentu v tejto oblasti, a to vytvorením plnohodnotného výboru pre 
bezpečnosť a obranu, ktorý by mali dopĺňať spoločné medziparlamentné stretnutia 
zástupcov národných parlamentov s poslancami EP; vyzýva vlády členských štátov, aby 
zapájali svoje národné parlamenty do rozhodnutí prijímaných v oblasti SBOP;
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13. pripomína existenciu článku 44 Zmluvy o EÚ, ktorý obsahuje dodatočné ustanovenia 
o flexibilite a zavádza možnosť poveriť vykonávaním úloh krízového riadenia skupinu 
členských štátov, ktorá by vykonávala takéto úlohy v mene EÚ a na základe politickej 
kontroly a strategických usmernení Politického a bezpečnostného výboru a Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť;

14. opakuje, že treba odstrániť prekážky, ktoré bránia nasadzovaniu bojových skupín EÚ, 
a domnieva sa, že požiadavka jednomyseľnosti v Rade oslabuje samotný zmysel týchto 
vojenských jednotiek rýchlej reakcie, ktorým je zasahovanie v situáciách vznikajúcich 
kríz a konfliktov na celom svete; domnieva sa, že tieto skupiny by sa mali 
transformovať na stále mnohonárodné jednotky, a žiada, aby sa existujúce európske 
vojenské štruktúry začlenili do inštitucionálneho rámca EÚ;

15. zdôrazňuje, že na nadchádzajúcej Konferencii o budúcnosti Európy by sa malo 
diskutovať aj o budúcej európskej obrannej únii, a najmä o potrebe vytvoriť európske 
intervenčné sily s dostatočne účinnými obrannými kapacitami, ktoré by sa mohli 
zúčastňovať na mierových misiách a operáciách na predchádzanie konfliktom 
a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti v súlade s chartou OSN a úlohami 
stanovenými v článku 43 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

16. varuje pred veľkým množstvom inštitucionálnych aktérov a presahovaním v prostredí 
obrany EÚ; vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa zamysleli nad tým, ako je 
možné toto prostredie zlepšiť, aby bolo zrozumiteľnejšie pre občanov, inštitucionálne 
logické a súdržné a aby bolo plnenie úloh účinnejšie;

17. naliehavo vyzýva Radu, aby vzhľadom na plánované vystúpenie Spojeného kráľovstva 
z EÚ prijala naliehavé opatrenia týkajúce sa účasti tretích strán v PESCO;

18. opätovne potvrdzuje záväzok Únie voči NATO, ktoré je aj naďalej kľúčovým pilierom 
našej spoločnej bezpečnosti; konštatuje však, že úzka spolupráca medzi EÚ a jej 
najbližšími spojencami by nemala brániť vytvoreniu európskej obrannej únie;

19. domnieva sa, že pre Európu je dôležitý konkurencieschopný obranný priemysel; varuje, 
že napriek úsiliu vynaloženému v posledných rokoch, ako napríklad v prípade 
Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) a Európskeho obranného 
fondu (ERF), sú odlišné vnútroštátne právne predpisy, licenčné postupy a vývozné 
kontrolné zoznamy, ako aj nedostatočná výmena informácií, stále hlavnými prekážkami 
budovania skutočného a účinného európskeho obranného priemyslu;

20. zdôrazňuje podporu vytvoreniu nezávislej spravodajskej kapacity EÚ, ktorá by mala 
posilniť spoločné úsilie v oblasti bezpečnosti a zaručiť interoperabilitu medzi 
vnútroštátnymi spravodajskými službami; 

21. vyzýva na diskusiu o úlohe, ktorú by mala zohrávať Európska obranná agentúra, pokiaľ 
ide o postupné vymedzenie spoločnej obrannej politiky EÚ;

22. zdôrazňuje, že treba posilniť Európsku obrannú agentúru tým, že sa jej poskytnú 
potrebné zdroje a politická podpora, čo jej umožní zohrávať vedúcu a koordinačnú 
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úlohu v rámci SBOP EÚ, a to aj v oblasti rozvoja spôsobilostí, výskumu a obstarávania;

 opakuje svoj názor, že tento cieľ sa najlepšie dosiahne financovaním personálu a 
prevádzkových nákladov agentúry z rozpočtu Únie;

23. konštatuje, že doložka o vzájomnej pomoci (článok 42 ods. 7 Zmluvy o EÚ) sa 
zameriava na povinnosti členských štátov (a nie samotnej EÚ), zatiaľ čo doložka 
o solidarite (článok 222 ZFEÚ) stanovuje, že Únia a jej členské štáty konajú spoločne, 
ale v oboch sa zavádzajú záväzné povinnosti medzi členskými štátmi a obe stanovujú 
dôvody pre nasadenie všetkých dostupných prostriedkov v prípade žiadosti;  

 domnieva sa preto, že ďalšie informácie o tom, ako sa obe doložky aktivujú, 
vykonávajú a vzájomne súvisia, sú plne opodstatnené, najmä ak je pôvodca hrozby 
nejasný;

24. opakuje, že v článku 42 ods. 7 Zmluvy o EÚ sa zavádza doložka o vzájomnej pomoci 
v kontexte kolektívnej bezpečnosti;  zdôrazňuje, že článok 42 ods. 7 Zmluvy o EÚ, 
ktorý sa doposiaľ uplatnil len raz, môže byť urýchľujúcim faktorom ďalšieho rozvoja 
bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, čo povedie k pevnejším záväzkom všetkých 
členských štátov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podmienky aktivácie tohto článku 
a opatrenia na poskytnutie požadovanej pomoci neboli nikdy jasne vymedzené;  
požaduje analýzu vykonávania doložky o vzájomnej pomoci a vypracovanie ďalších 
usmernení o jej budúcom vykonávaní;

25. zdôrazňuje, že aj doložka o solidarite (článok 222 ZFEÚ) poskytuje Únii a členským 
štátom možnosť poskytnúť pomoc členskému štátu, ktorý je cieľom teroristického útoku 
alebo obeťou prírodnej katastrofy alebo katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou; 
pripomína, že v stratégii kybernetickej bezpečnosti Európskej únie z roku 2013 sa 
uvádza, že „mimoriadne závažný kybernetický incident alebo útok by mohli 
predstavovať dostatočný dôvod pre členský štát, aby uplatnil doložku o solidarite EÚ“, 
teda článok 222 ZFEÚ; pripomína tiež, že v rozhodnutí Rady 2014/415/EÚ z 24. júna 
2014 o podrobnostiach vykonávania doložky o solidarite Úniou1 sa stanovuje, že 
doložka o solidarite vyžaduje, aby Únia mobilizovala všetky nástroje, ktoré má 
k dispozícii, vrátane štruktúr vytvorených v rámci SBOP; vyzýva členské štáty, aby 
zvážili aktiváciu doložky o solidarite v budúcnosti.

1 Ú. v. EÚ L 192, 1.7.2014, s. 53.
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