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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 PESCO významnou měrou přispívá ke konvergenci opatření členských 
států v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a představuje významný krok 
k dosažení cíle společné obrany v rámci Smlouvy;

2. vítá zájem členských států o PESCO v návaznosti na její zřízení rozhodnutím Rady 
(SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, jak ukázal značný počet projektů 
zřízených dosud Radou v rámci PESCO; vybízí účastnické členské státy, aby pokročily 
v této práci a soustředily se na rychlé a účinné provedení těchto projektů, přičemž je 
třeba zajistit účast všech členských států; připomíná však, že stálá strukturovaná 
spolupráce také zahrnuje 20 závazků, jimž byla věnována mnohem menší pozornost;

3. oceňuje inkluzivní povahu PESCO, která se odráží ve vysokém počtu členských států 
zapojených do jejích projektů; je toho názoru, že pro účast na PESCO by měla platit 
mírná kritéria a že tento program by měl být přístupný i malým členským státům 
a členským státům s nízkými obrannými rozpočty;

4. zdůrazňuje, že PESCO byla vytvořena v rámci Lisabonské smlouvy a chápána jako 
průkopnický projekt členských států ochotných spojit své zdroje a schopnosti s cílem 
dosáhnout ambiciózních společných cílů v oblasti bezpečnosti a obrany; považuje za 
nutné, aby Unie pod dohledem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku postupně vytvářela společnou strukturu, v jejímž 
rámci budou členské státy provádět přezkumy svých vlastních vnitrostátních politik 
obrany, sdílet výsledky a shromažďovat zpravodajské informace, což je způsob, jak 
vytvářet základy pro skutečnou evropskou obranu;

5. vyzývá Radu a členské státy, aby nadále posilovaly soudržnost mezi všemi nástroji 
a iniciativami v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s cílem 
dosáhnout požadované míry efektivity v zajišťování strategické autonomie a ambicí 
v postupném formování společné obranné politiky Unie v souladu se Smlouvou o EU; 
domnívá se, že aby bylo možné v jejím rámci zvládat současné hrozby, potřebuje 
PESCO ambiciózní projekty v součinnosti s koordinovaným každoročním přezkumem 
v oblasti obrany, vnitrostátními prováděcími plány a plánem rozvoje schopností, 
a zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité zachovat odpovídající úroveň financování 
ERF a vojenské mobility v kontextu jednání o VFR; poukazuje na to, že je zapotřebí 
vyvinout systém skutečně vlastních zdrojů Unie, který by umožnil sladění strategických 
cílů Unie na poli obrany s financováním programů a operací v terénu, zejména projektů 
PESCO;

6. vyzývá Komisi, aby pracovala na bílé knize o obraně a bezpečnosti EU, a to i s cílem 
lépe sladit specifické cíle projektů PESCO s aktualizovanou, soudržnou a komplexní 
strategií EU v oblasti bezpečnosti a obrany; v této souvislosti vyzdvihuje význam 
strategické revize PESCO v roce 2020 a obdobně podporuje vypracování evropského 
dokumentu o strategickém směřování (European Strategic Compass), aby se zlepšila 
schopnost včas a efektivně koordinovat obranné kroky členských států, které přispívají 
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ke společným cílům Unie;

7. konstatuje, že pandemie COVID-19 ukázala, že EU nemá dostatečné kompetence, 
pokud jde o zdravotnictví; domnívá se, že zároveň je třeba vytvořit společnou obrannou 
strategii EU, aby bylo možno reagovat v případě útoku na hranice a území EU, 
a považuje PESCO za pozitivní krok směrem k tomuto cíli;

8. vítá v tomto ohledu politické směry Komise týkající se obranné politiky, zejména pokud 
jde o potřebu rázných kroků směrem k opravdové evropské obranné unii 
a integrovaného a souhrnného přístupu k bezpečnosti EU; doufá, že vytvoření nového 
generálního ředitelství Komise pro obranný průmysl a vesmír poslouží jako katalyzátor 
pro posílení soudržnosti, spravedlivé spolupráce a integrované koordinace při vytváření 
obranných kapacit v členských státech a pro posílení vojenské infrastruktury EU 
a zlepšení efektivity průmyslu EU a vnitřního trhu;

9. považuje za nezbytné navýšit současný příspěvek na projekty PESCO, aby bylo možno 
splnit ambice EU v oblasti bezpečnosti a obrany tím, že se účinně zajistí, aby 
zúčastněné členské státy posílily svou spolupráci na významném a ambiciózním rozvoji 
kapacit a koordinaci tohoto rozvoje a aby bylo dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority, posílení interoperability a synergie;

10. uznává zásadní úlohu evropských ozbrojených sil při řešení náročných úkolů, které 
přinesla pandemie COVID-19, a to jak zvládání zdravotní krize, tak podporu civilních 
misí a operací a to i s přihlédnutím k přeshraničnímu rozměru těchto úkolů a zajišťování 
solidarity; poukazuje na případný přínos nových ambiciózních projektů PESCO 
k rozvoji společných evropských kapacit na tomto poli, a to v návaznosti na předchozí 
projekty, zejména na soubor mobilních vojenských schopností pro pomoc při 
katastrofách a na evropské zdravotnické velení;

11. vítá synergii mezi různými nástroji obrany EU a podtrhuje, že je nutné zajistit 
soudržnost; zdůrazňuje, že zvláštní bonus pro projekty PESCO v rámci ERF by mohl 
mít kladný vliv, neboť stimuluje spolupráci na rozvoji kapacit;

12. vyzývá účastnické členské státy, aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty PESCO 
a zároveň zajistily skutečné osvojení procesů koordinace a sdílení PESCO a odhodlání 
tyto procesy rozvíjet, zejména s ohledem na to, že pro PESCO nebyl zaveden žádný 
účinný mechanismus kontroly; zdůrazňuje, že PESCO by měla být východiskem 
k tomu, aby bylo možné jít nad rámec dvoustranné spolupráce a podpořit skutečně 
evropské iniciativy prostřednictvím smysluplné účasti řady členských států na 
společných projektech;

13. podtrhuje význam malého počtu strategických projektů, zejména strategických 
podpůrných schopností (velení a řízení, doprava, zpravodajství); vyzývá Radu 
a sekretariát PESCO, aby zvážily rozčlenění projektů PESCO do skupin s cílem zaručit 
maximální součinnost mezi jednotlivými projekty;

14. vyzývá Radu, aby v souladu s článkem 9 rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 stanovila 
přísné podmínky účasti třetích států do projektů PESCO; domnívá se, že jakákoli taková 
účast by neměla odklánět PESCO od jejích základních cílů být nástrojem SZBP EU 
a zároveň dodržovat závazky podle Severoatlantické smlouvy;
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15. varuje však před nebezpečím zahraničních zásahů do bezpečnostní a obranné politiky 
Unie, jež nabývají často formy kybernetických hrozeb nebo jiných forem hybridní 
války; navrhuje, aby nově vytvořený zvláštní výbor Parlamentu pro zahraniční 
vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii spolupracoval s Komisí 
a Radou na analýzách toho, jak by projekty PESCO mohly posílit odolnost Unie vůči 
hrozbám tohoto druhu;

16. domnívá se, že účast Spojeného království v projektech PESCO, pokud by bylo 
přizváno a byla by zajištěna účinná reciprocita, by byla ve strategickém zájmu Unie; 
doufá, že oblast obrany bude zahrnuta do jednání mezi EU a Spojeným královstvím 
o jejich budoucím vztahu v souladu s politickým prohlášením, kterým se stanoví rámec 
pro budoucí vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím; 

17. znovu opakuje, že Evropský parlament by měl hrát při kontrole SZBP, dohledu nad 
jejím prováděním a při jejím hodnocení klíčovou roli; očekává v tomto ohledu, že 
Parlament bude plně informován a místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku s ním bude konzultovat v souvislosti se stávající 
strategickou revizí první fáze PESCO, která skončí v roce 2020; připomíná, že zvyšující 
se obranná spolupráce mezi členskými státy na úrovni EU by měla jít ruku v ruce 
s posilováním kontrolní pravomoci Evropského parlamentu;

18. vyzývá Radu a zúčastněné členské státy, aby se soustředily na kybernetickou odolnost 
a vypracovaly kolektivní strategii a postupy, kterými by prostřednictvím projektů 
PESCO reagovaly na kybernetické bezpečnostní incidenty, aby tak v členských státech 
vytvořily odolnější prostředí;

19. připomíná postoj Parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy, který vyjádřil ve 
svém usnesení ze dne 15. ledna 20201, zejména to, že bezpečnost a úloha EU ve světě 
by měly patřit k předem určeným politickým prioritám, jejichž výčet by neměl být 
vyčerpávající, a opakuje, že by to byla příležitost zapojit občany do diskuse o posílení 
PESCO jakožto způsobu, jak pokročit směrem k autonomní společné bezpečnostní 
a obranné politice pro naši Unii.

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0010.
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