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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. vítá zájem členských států o stálou strukturovanou spolupráci (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;

2. 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 
Evropské unii;

3. 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 při vytváření obranných kapacit;

4. 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 svoji spolupráci na významném a ambiciózním rozvoji 
kapacit a aby bylo dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, pokud jde o priority;

5. 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;

6. vyzývá Radu, aby stanovila přísné podmínky pro zapojení třetích zemí do projektů 
PESCO, v souladu s článkem 9 rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315; 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;

7. znovu opakuje, že Evropský parlament by měl hrát při kontrole SZBP, dohledu na její 
provádění a při jejím hodnocení klíčovou roli; očekává v tomto ohledu, že Parlament 
bude plně informován a konzultován místopředsedou Komise, vysokým představitelem 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v souvislosti se stávajícím 
strategickým přezkumem první fáze PESCO, která skončí v roce 2020.


