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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa
(2019/2135(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na závery Európskej rady z 20. decembra 2013, z 26. júna 2015, z 15. 
decembra 2016, z 22. júna 2017, z 28. júna 2018, zo 14. decembra 2018 a z 20. júna 
2019,

– so zreteľom na závery Rady o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike z 
25. novembra 2013, 18. novembra 2014, 18. mája 2015, 27. júna 2016, zo 14. novembra 
2016, z 18. mája 2017, zo 17. júla 2017, z 25. júna 2018 a zo 17. júna 2019;

– so zreteľom na dokument s názvom Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa – 
Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorý 28. 
júna 2016 predstavila vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a podpredsedníčka Komisie (PK/VP),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenia predsedov Európskej rady a Európskej komisie a 
generálneho tajomníka NATO z 8. júla 2016 a 10. júla 2018,

– so zreteľom na spoločný súbor 42 návrhov schválených Radou Európskej únie a 
Severoatlantickou radou 6. decembra 2016 a na správy o pokroku zo 14. júna a z 
5. decembra 2017 o ich vykonávaní, ako aj na nový súbor 32 návrhov, ktoré obe rady 
schválili 5. decembra 2017,

– so zreteľom na diskusný dokument o budúcnosti európskej obrany zo 7. júna 2017,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o vojenských štruktúrach EÚ: 
súčasný stav a vyhliadky do budúcnosti1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2017 o stratégii pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2016 o Európskej obrannej únii3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2017 o ústavných, právnych a 
inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky:  možnosti, 
ktoré ponúka Lisabonská zmluva4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2017 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na 

1 Ú. v. EÚ C 93, 9.3.2016, s. 144.
2 Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 11.
3 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 18.
4 Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 125.
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rok 20185,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2018 o vojenskej mobilite6,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 z 18. júla 
2018, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný 
na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie7,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond8,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 23. novembra 2016 o uplatňovaní spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu 
parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike)9, z 13. decembra 2017 o 
výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky10 a z 12. 
decembra 2018 o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky11,

– so zreteľom na dokument s názvom Plán vykonávania v oblasti bezpečnosti a obrany, 
ktorý 14. novembra 2016 predložila VP/PK,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2018 o vzťahoch EÚ – NATO12,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. novembra 2016 o akčnom pláne v oblasti 
európskej obrany (COM(2016)0950),

– so zreteľom na nový obranný balík, ktorý Komisia predstavila 7. júna 2017 v tlačovej 
správe s názvom Európa, ktorá obraňuje: Komisia otvára diskusiu o prechode k 
bezpečnostnej a obrannej Únii,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. decembra 2016 o uplatňovaní spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky13, z 13. decembra 2017 o výročnej správe o 
vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky14 a z 12. decembra 2018 o 
vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky15,

– so zreteľom na akčný plán vojenskej mobility EÚ uverejnený 28. marca 2018,

– so zreteľom na závery Rady na tému „Posilnenie strategického partnerstva OSN – EÚ 
pre mierové operácie a krízové riadenie: priority na roky 2019 – 2021“ prijaté 18. 
septembra 2018,

5 Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 253.
6 Prijaté texty, P8_TA(2018)0498.
7 Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 30–43.
8 Prijaté texty, P8_TA(2019)0430.
9 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 50.
10 Ú. v. EÚ C 369, 1.10.2010, s. 36.
11 Prijaté texty, P8_TA(2018)0514.
12 Prijaté texty, P8_TA_(2018)0257.
13 Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 89.
14 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 47.
15 Prijaté texty, P8_TA(2018)0513.
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– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0000/2019),

Trvalá neistota a nepredvídateľnosť bezpečnostnej situácie

1. berie na vedomie trvalé zhoršovanie strategického prostredia v Európskej únii, ktorá 
stojí pred množstvom výziev, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú bezpečnosť 
členských štátov a jej občanov: ozbrojené konflikty na východných a južných 
hraniciach európskeho kontinentu, džihádistický terorizmus, kybernetické útoky, 
nekontrolované migračné toky, nárast hrozieb pre prírodné zdroje, zmena klímy atď.;

2. domnieva sa, že nestabilita a nepredvídateľnosť na hraniciach Únie a v jej blízkom 
susedstve (v severnej Afrike, na Blízkom východe, Ukrajine, Kaukaze, Balkáne atď.) sú 
priamou hrozbou pre bezpečnosť kontinentu; zdôrazňuje, že vnútorná a vonkajšia 
bezpečnosť sú nerozlučne späté;

3. poznamenáva, že globálni aktéri (USA, Čína, Rusko), ale aj čoraz viac regionálnych 
aktérov (Turecko, Irán, Saudská Arábia...) sa správajú mocensky, pričom jednostranné 
diplomatické postoje kombinujú s čoraz väčšími vojenskými kapacitami;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že títo aktéri v tejto súvislosti úmyselne obchádzajú 
multilaterálne mechanizmy nevyhnutné na zachovanie mieru, alebo sa dokonca snažia o 
ich odstránenie;

5. poznamenáva, že Únia neskoro reagovala a prispôsobila sa – tak politicky, 
diplomaticky, ako aj vojensky, novým krízam a tejto novej medzinárodnej situácii; 
domnieva sa, že nedostatočné investície, rôznorodosť kapacít a nedostatočná 
interoperabilita, ale aj najmä politická neochota plniť prísne ustanovenia, ktoré sú 
vlastne súčasťou európskych zmlúv, a mnohých foriem spolupráce medzi členskými 
štátmi, oslabili práve v oblasti obrany, ktorá je špecifická, schopnosť Únie zohrávať 
rozhodujúcu úlohu vo vonkajších krízach; uznáva však, že žiadna krajina nedokáže 
sama čeliť bezpečnostným výzvam na európskom kontinente a v jeho bezprostrednom 
okolí;

6. v tejto nepriaznivej a meniacej sa situácii víta oneskorené, ale skutočné uvedomenie si 
spoločných bezpečnostných záujmov a rastúcu politickú vôľu európskych krajín a 
európskych inštitúcií konať spoločne v záujme ich bezpečnosti a mať zároveň viac 
možností konať autonómne;

7. je presvedčený, že reakcia na bezpečnostné výzvy Únie spočíva predovšetkým v 
posilnení jej strategickej autonómie;

Potreba posilniť európsku strategickú autonómiu

8. poznamenáva, že ambíciu dosiahnuť európsku strategickú autonómiu prvýkrát uznalo 
28 hláv štátov a predsedov vlád v júni 2016 v stratégii nazvanej Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorú predstavila 28. júna 2016 
vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 
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podpredsedníčka Komisie (VP/PK);

9. domnieva sa, že zásada európskej strategickej autonómie je založená na schopnosti 
Únie posilniť svoju slobodu posudzovania, rozhodovania a konania, ak je to vzhľadom 
na okolnosti potrebné na obranu jej záujmov a hodnôt;

10. domnieva sa preto, že európska strategická autonómia je založená v prvom rade na 
schopnosti Únie posúdiť krízovú situáciu a samostatne prijať rozhodnutie, čo musí 
zahŕňať nezávislý rozhodovací proces, prostriedky posudzovania a slobodu analýzy a 
činnosti; domnieva sa tiež, že európska strategická autonómia je založená na schopnosti 
Únie konať samostatne, keď sú ohrozené jej záujmy (v oblastiach operácií, ktoré jej 
európski partneri nepovažujú za prioritné), alebo v rámci existujúcej spolupráce; 
domnieva sa, že európska strategická autonómia je súčasťou multilaterálneho rámca, 
ktorý rešpektuje záväzky v rámci OSN a vhodne dopĺňa spojenectvá (NATO) a 
partnerstvá, ku ktorým patrí väčšina členských štátov; dôrazne upozorňuje, že 
strategická autonómia neznamená, že Únia bude vždy a za každých okolností konať 
sama;

11. zastáva názor, že skutočné presadzovanie európskej strategickej autonómie závisí od 
vytvorenia európskej obrannej spolupráce v oblasti technológií, spôsobilostí a priemyslu 
a v operačnej oblasti; domnieva sa, že len praktická a flexibilná spolupráca založená na 
pragmatických iniciatívach umožní postupne prekonávať ťažkosti, vybudovať skutočnú 
spoločnú strategickú kultúru a vypracovať spoločné reakcie, ktoré budú zodpovedať 
hlavným výzvam v oblasti bezpečnosti a obrany kontinentu;

12. zdôrazňuje, že strategickú autonómiu možno dosiahnuť len vtedy, ak členské štáty 
prejavia solidaritu, čo sa prejavuje najmä v potrebe zamerať sa prednostne na 
nadobúdanie európskych spôsobilostí, ak je skutočne k dispozícii vybavenie, ktoré je 
konkurencieschopné;

13. domnieva sa, že zásada európskej strategickej autonómie je legitímna a potrebná 
ambícia a musí byť aj naďalej prioritným cieľom európskej obrannej politiky; 
zdôrazňuje, že za jej praktické a operatívne uskutočňovanie sú spoločne zodpovední 
Európania;

Skutočný pokrok v konsolidácii zameranej na posilnenie európskej strategickej autonómie

14. tvrdí, že európska strategická autonómia sa musí zameriavať na oblasť priemyslu a 
spôsobilostí (spoločné programy, investície do obranných technológií) a operačnú 
oblasť (financovanie operácií, budovanie kapacít partnerov, spôsobilosť plánovať a 
vykonávať misie);

Misie a operácie SBOP

15. domnieva sa, že obrana Európy je vo veľkej miere založená na schopnosti Únie 
zasahovať vojensky a dôveryhodným spôsobom do vonkajších operácií;

16. poznamenáva, že Únia v súčasnosti pôsobí na troch kontinentoch, na ktorých je 
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nasadených šestnásť civilných alebo vojenských misií (desať civilných a šesť 
vojenských vrátane troch výkonných misií a troch misií nevýkonného charakteru); 
uznáva prínos týchto misií k medzinárodnému mieru, bezpečnosti a stabilite; 
zdôrazňuje, že súčasne s ich vykonávaním musí prebiehať transformácia nástrojov, 
ktoré sú ustanovené v Lisabonskej zmluve a ktoré boli zavedené v posledných rokoch, 
aby sa zvýšila ich účinnosť;

17. nabáda členské štáty a európske štruktúry, aby sa naďalej prednostne a vo vysokej miere 
angažovali v Afrike; víta preto rozhodnutie Rady z júla 2018 predĺžiť mandát vojenskej 
výcvikovej misie EUTM RCA o dva roky, ako aj zámer Rady začať vykonávať civilnú 
misiu ako doplnok k vojenskej misii; konštatuje, že najnovší vývoj predstavuje 
pozitívny signál obnovenej spolupráce členských štátov;

18. zdôrazňuje globálnu angažovanosť Únie v regióne Sahel a v Africkom rohu 
prostredníctvom šiestich civilných misií (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalia) a vojenských misií (EUTM Mali, EUTM Somalia, ATALANTA); víta a 
podporuje úsilie zamerané na regionalizáciu fungovania civilných misií v regióne Sahel 
v súvislosti s bezpečnostnými výzvami, ktoré prekračuje rámec štátov, v ktorých sa 
nasadzujú európske misie;

19. vyjadruje znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v Burkine Faso; spochybňuje 
význam nasadenia civilnej a/alebo vojenskej misie s cieľom posilniť správu sektora 
bezpečnosti, dodržiavanie ľudských práv a obnovu dôvery ľudí v ich bezpečnostné sily;

20. vyzýva na urýchlené vykonávanie dohovoru o civilných misiách, ktorý Rada a členské 
štáty prijali v novembri 2018 a ktorým sa majú zvýšiť prostriedky civilnej SBOP s 
cieľom zvýšiť flexibilitu a operatívnosť misií, a tak zabezpečiť účinnosť a 
dôveryhodnosť činnosti EÚ na mieste;

21. poznamenáva však, že účinnosť misií a operácií SBOP sa vo všeobecnosti stretáva s 
čoraz väčšou neochotou členských štátov a európskych inštitúcií posilniť tieto misie a 
operácie, pokiaľ ide o ľudské zdroje, ako aj mandát; konštatuje, že vojenské operácie 
SBOP sú čoraz častejšie zamerané na výcvik ozbrojených síl (EUTM) bez výkonného 
charakteru;

22. konštatuje so znepokojením, že účinnosť posledných civilných a vojenských operácií 
SBOP naráža na pretrvávajúce štrukturálne nedostatky;

23. vyjadruje poľutovanie nad zdĺhavosťou procesu prijímania a zavádzania rozhodnutí; 
pripomína, že len veľmi málo vojenských operácií malo výkonný mandát vzhľadom na 
to, ako rýchlo boli prijaté rozhodnutia o nasadení, a preto žiada, aby sa štruktúry a 
postupy SBOP prispôsobili tak, aby sa misie uskutočňovali rýchlejšie, pružnejšie a 
jednotnejším spôsobom; berie na vedomie použitie nového nástroja krízového riadenia 
– začatie misií menšieho rozsahu podľa článku 28 Zmluvy o EÚ s cieľom rýchlejšie a 
pružnejšie reagovať na krízy;

24. zdôrazňuje nedostatočnú flexibilitu administratívnych a rozpočtových postupov, ktoré 
veľmi znevýhodňujú vyslaných zamestnancov na mieste;

25. zdôrazňuje, že je potrebné pravidelne hodnotiť misie a operácie s cieľom zlepšiť ich 
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efektívnosť; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby stanovili mandáty a rozpočty, ktoré budú 
zodpovedať operáciám, a aby vypracovali stratégiu ukončenia operácií; v tejto súvislosti 
vyzýva na pravidelnejšie konzultácie s príslušnými parlamentnými výbormi a vyzýva 
tieto výbory, aby svoje misie a delegácie zameriavali na oblasti, v ktorých sú nasadené 
misie a operácie SBOP;

26. zdôrazňuje, že je dôležité organizovať spoločné výcviky a cvičenia európskych 
ozbrojených síl a presadzovať pritom interoperabilitu s cieľom pripraviť misie čo 
najlepšie a čeliť širokému spektru konvenčných aj nekonvenčných hrozieb;

27. zdôrazňuje opakujúci sa nedostatok vybavenia ozbrojených síl, ktorý je brzdou úspechu 
výcvikových misií; konštatuje, že je ťažké zabezpečiť včas primerané vybavenie 
(záväzné postupy verejného obstarávania atď.); zastáva názor, že dosiahnutie 
pozitívnych výsledkov, pokiaľ ide o odbornú prípravu a poradenstvo určené vojskám 
tretích krajín, je z dlhodobého hľadiska mimoriadne zložité, keď neexistujú kapacity na 
to, aby sa toto úsilie opieralo o užitočné a koordinované programy týkajúce sa 
vybavenia; víta iniciatívu Posilnenie kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja (CBSD), 
ktorá viedla k revízii nástroja na podporu stability a mieru (ICSP+) v roku 2017 a 
umožnila financovanie odbornej prípravy, ako aj poskytovanie nesmrtiaceho 
vojenského vybavenia ozbrojeným silám tretích krajín; konštatuje, že do dnešného dňa 
boli v Mali, v Stredoafrickej republike a v Burkine Faso prijaté tri projekty; zdôrazňuje 
veľký záujem miestneho obyvateľstva o podporu v oblasti odbornej prípravy a 
poskytovania vybavenia;

28. vyjadruje poľutovanie nad problémom vytvárania ozbrojených síl, najmä pri spúšťaní 
vojenských misií; zdôrazňuje, že misia EUTM Somalia má problémy so zhromaždením 
potrebných síl; konštatuje, že posledná konferencia o vytvorení ozbrojených síl 4. júna 
2019 poukázala na možný neúspech misie z dôvodu nedostatku zamestnancov; 
konštatuje, že prebiehajúce vojenské operácie EÚ sa v priemere týkajú len približne 
desiatich členských štátov; zdôrazňuje, že odborná spôsobilosť, profesionalita a 
angažovanosť personálu na mieste sú kľúčovými prvkami úspechu misie; vyzýva 
členské štáty, aby sa viac zameriavali na kvalitu personálu vysielaného na misie, a 
vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zvýšili mieru obsadenosti pracovných miest pridelených 
misiám;

29. spochybňuje význam zachovania niektorých misií; zastáva názor, že Únia by mala 
sústreďovať svoje úsilie na misie, pri ktorých je jej pridaná hodnota najvyššia;

30. berie na vedomie rozhodnutie z 26. septembra 2019 o rozšírení námornej operácie EÚ v 
Stredozemí (EUNAVFOR MED Sophia) o šesť mesiacov, t. j. do 31. marca 2020; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad dočasným zmrazením prítomnosti plavidiel; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi a požaduje 
obnovenie námorných prostriedkov a úplné vykonávanie mandátu;

31. domnieva sa, že otázka financovania misií a operácií SBOP má zásadný význam pre 
udržateľnosť tejto politiky; zdôrazňuje význam nového preskúmania mechanizmu 
Athena, aby pokrýval celkové náklady na vojenské operácie a misie SBOP; podporuje 
preto návrh PK/VP, ktorý podporila Komisia, na vytvorenie Európskeho mierového 
nástroja, ktorým by sa financovala časť nákladov na obranné činnosti Únie, najmä 
spoločné náklady na vojenské operácie SBOP a náklady spojené s budovaním 
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vojenských kapacít partnerov; dúfa, že členské štáty rýchlo dosiahnu dohodu, aby sa 
tento nástroj mohol zaviesť; zdôrazňuje, že je dôležitá väčšia pružnosť finančných 
pravidiel Únie, aby sa podporila jej schopnosť reagovať na krízy a vykonávali sa 
ustanovenia Lisabonskej zmluvy; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uvažovali o 
flexibilnom mechanizme, na základe ktorého by bolo možné pomôcť členským štátom, 
ktoré sa chcú zúčastniť na misii SBOP, znášať náklady na ňu, čím by sa uľahčilo ich 
rozhodovanie o začatí alebo posilnení misie; konštatuje, že tento nástroj by bol plne v 
súlade s cieľmi strategickej autonómie EÚ v operačnej oblasti;

32. podporuje zriadenie útvaru pre plánovanie a vedenie vojenských operácií (MPCC) pre 
oblasť výkonných misií, aby bolo možné viesť všetky vojenské operácie SBOP; žiada, 
aby sa posilnila spolupráca medzi MPCC a útvarom pre plánovanie a vedenie civilných 
operácií; nastoľuje problém náboru a poskytovania prostriedkov v záujme úplnej 
účinnosti MPCC; vyzýva ESVČ, aby zabezpečila, že MPCC nebude virtuálnym 
subjektom s viacerými miestami pre vysielanie pracovníkov, ale spoľahlivým 
subjektom plánovania a operačného vedenia civilných a vojenských operácií;

33. berie na vedomie neúspech bojových skupín Únie, ktoré od svojho vzniku v roku 2007 
ešte nikdy neboli nasadené, najmä z dôvodu chýbajúceho konštruktívneho prístupu 
všetkých členských štátov, zložitosti ich vykonávania a ich financovania, čo je v 
rozpore s pôvodným cieľom rýchlosti a účinnosti;

34. poznamenáva, že doložka o vzájomnej pomoci (článok 42 ods. 7 Zmluvy o EÚ), ktorá 
sa uplatnila jedenkrát, svedčí o solidarite medzi členskými štátmi v spoločnom boji proti 
terorizmu; konštatuje však, že podmienky aktivácie tohto článku, ako aj podmienky 
požadovanej pomoci neboli nikdy jasne vymedzené; požaduje operatívnejšie 
vykonávanie tohto nástroja;

35. je presvedčený, že vykonávanie misií a operácií SBOP musia sprevádzať flexibilné 
nástroje, aby bolo pre EÚ a jej členské štáty ľahšie zaviazať sa k zabezpečeniu 
európskej strategickej autonómie v záujme stability európskeho kontinentu; zdôrazňuje 
preto účinnosť modulárnych, viacúčelových a skutočne fungujúcich štruktúr velenia, 
ako je Európsky zbor – Eurocorps; konštatuje, že úlohy tohto ústredia sa úspešne 
rozšírili a diverzifikovali: v rokoch 2015 až 2018 bol Európsky zbor nasadený štyrikrát 
v rámci výcvikových misií Únie v Mali a Stredoafrickej republike (EUTM Mali a 
EUTM RCA); vyzýva členské štáty a Komisiu, aby nasledovali tento príklad flexibilnej 
a operačnej spolupráce, ktorá už preukázala, že je užitočná a účinná;

36. očakáva, že Únia účinne využije všetky existujúce politické nástroje SBOP v oblastiach 
diplomacie, spolupráce, rozvoja, riadenia konfliktov a udržiavania mieru; pripomína, že 
vojenské a civilné nástroje SBOP nemôžu byť v žiadnom prípade jediným riešením 
bezpečnostných problémov a že by sa mal vždy zaujímať globálny prístup; domnieva 
sa, že len využívanie všetkých týchto nástrojov na základe tohto „globálneho prístupu“ 
môže poskytnúť potrebnú flexibilitu na účinné dosiahnutie najambicióznejších cieľov v 
oblasti bezpečnosti;

Spôsobilosti a priemysel

37. zdôrazňuje, že posilnenie európskej strategickej autonómie je nevyhnutne založené na 
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zvýšení spôsobilostí členských štátov a ich rozpočtov na obranu a na posilnení 
európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne;

38. víta výrazný obrat vo vývoji rozpočtov na obranu v prospech ozbrojených síl; zastáva 
názor, že ho treba podporovať na úrovni Únie;

39. víta nedávne úsilie európskych inštitúcií a členských štátov, ktoré vyvinuli po 
uverejnení Globálnej stratégie EÚ s cieľom zaistiť znovu životaschopnosť dovtedy len 
teoretických nástrojov SBOP a vykonávať v plnej miere ustanovenia Lisabonskej 
zmluvy; zdôrazňuje, že tieto sľubné ambície treba teraz upevniť a nadviazať na ne 
konkrétnymi opatreniami, aby účinne prispievali k bezpečnosti európskeho kontinentu;

40. s uspokojením berie na vedomie návrh Európskej komisie z 2. mája 2018 vytvoriť v 
budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) v oblasti priemyselnej politiky 
rozpočtový riadok vo výške 13 miliárd EUR, ktorý by bol určený na obranu; konštatuje, 
že tento návrh, ktorý odráža bezprecedentný záväzok Komisie, si naďalej vyžaduje 
jednomyseľnú dohodu členských štátov v budúcom VFR;

41. víta návrh Komisie z júna 2017 zriadiť Európsky obranný fond (EDF), ktorý by umožnil 
podnecovať spoluprácu medzi členskými štátmi a podporovať európsky obranný 
priemysel; konštatuje, že tento návrh je prvou iniciatívou, na ktorú sa využívajú 
finančné prostriedky Spoločenstva s cieľom priamo podporiť projekty v oblasti obrany; 
uznáva, že v oblasti európskej obrany ide o významný posun, a to z politického, ako aj 
priemyselného hľadiska; konštatuje, že tento Európsky obranný fond by mohol 
financovať štrukturálne projekty, ako napríklad európske lietadlo budúcnosti, európsky 
tank budúcnosti či európska protiraketová obrana; konštatuje, že pracovný program na 
rok 2019 týkajúci sa prípravnej akcie sa bude zameriavať na prevahu 
elektromagnetického spektra a budúce prevratné technológie v oblasti obrany ako dve 
kľúčové oblasti v záujme dlhodobého zachovania technologickej nezávislosti Európy; 
víta tiež skutočnosť, že Komisia prijala v marci 2019 prvý program EDIDP (Program 
rozvoja európskeho obranného priemyslu) a že bolo zverejnených deväť výziev na 
predkladanie návrhov na rok 2019 vrátane Eurodronu, čo je kľúčová spôsobilosť 
strategickej autonómie Európy; zdôrazňuje, že v roku 2020 bude nasledovať ďalších 
dvanásť výziev na predkladanie návrhov, ktoré budú zahŕňať prioritné témy vo všetkých 
oblastiach (vzduch, pôda, more, kybernetický priestor a kozmický priestor); berie na 
vedomie súvislosť medzi rozhodnutiami o nadobudnutí, ktoré dnes prijali členské štáty, 
a možnosťami priemyselnej a technologickej spolupráce v rámci EDF;

42. víta účinnú realizáciu stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) ako dôležitej etapy na 
ceste k posilnenej spolupráci medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a obrany; 
zdôrazňuje, že tento nástroj, ktorý sa zaviedol do Lisabonskej zmluvy v roku 2009 
(článok 46 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), je právne záväzný a obsahuje súbor 
ambicióznych záväzkov s cieľom umožniť európskym krajinám, ktoré o to majú 
záujem, aby rýchlejšie napredovali pri realizácii spoločných projektov v oblasti obrany; 
uznáva úlohu, ktorú môže mať stála štruktúrovaná spolupráca pri formovaní európskeho 
dopytu; konštatuje, že značný počet projektov oprávnených na účasť na programe 
EDIDP sa vypracúva v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce a môže využívať aj vyššiu 
mieru subvencií; podporuje úplný súlad medzi projektmi PESCO a EDF;

43. zdôrazňuje, že je dôležité úzke prepojenie medzi PESCO s koordinovaným výročným 
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preskúmaním v oblasti obrany (CARD) a EDF, aby sa posilnili obranné spôsobilosti 
členských štátov; zdôrazňuje, že nové projekty by mali byť súčasťou plánu rozvoja 
spôsobilostí (CDP), ktorý umožní posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sa 
vyplnili medzery v oblasti spôsobilostí v rámci Európskej obrannej agentúry; domnieva 
sa, že CARD by malo účinne prispievať k harmonizácii investícií a spôsobilostí 
vnútroštátnych ozbrojených síl, čím sa zaručí strategická a operačná autonómia Únie a 
umožní členským štátom účinnejšie investovať do obrany;

44. víta návrh Komisie vyčleniť v budúcom VFR 6,5 miliardy EUR na projekty vojenskej 
mobility;

45. zamýšľa sa nad pomalým štartom 34 projektov a zavedením tretej vlny 13 projektov, z 
ktorých žiadny sa dodnes vlastne nezačal; konštatuje, že len štyri projekty dosiahnu v 
roku 2019 svoju počiatočnú operačnú kapacitu; poukazuje na nedostatočnú 
ambicióznosť a rozsah niektorých projektov, ktoré neriešia najzjavnejšie nedostatky v 
oblasti spôsobilostí, najmä v prvej vlne, kde ide v prvom rade o projekty v oblasti 
spôsobilostí zahŕňajúce maximálny počet členských štátov; konštatuje, že želaná 
inkluzívnosť účasti na projektoch PESCO nesmie ohroziť vysokú úroveň ambícií 
zúčastnených členských štátov; domnieva sa, že pridruženie tretích krajín musí byť 
spojené s prísnymi podmienkami a založené na ustálenej a účinnej reciprocite; vyzýva 
členské štáty, aby predkladali projekty s európskym strategickým rozmerom, čím sa 
posilní európska obranná technologická a priemyselná základňa (EDTIB), ktorá je 
neodmysliteľnou súčasťou procesu získavania strategickej autonómie a je viac 
zameraná na operačné hľadisko, aby bolo možné reagovať priamo na operačné potreby 
európskych ozbrojených síl;

46. zdôrazňuje, že Európsky obranný fond existuje zatiaľ len hypoteticky; pripomína, že 
tento nástroj ešte nebol schválený s konečnou platnosťou a v apríli 2019 bola vyjadrená 
len čiastočná a politická dohoda; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať pozíciu 
Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o výšku prostriedkov z fondu, sprístupnenie tretím 
krajinám a vytvorenie primeranej politiky duševného vlastníctva v súvislosti s 
bezpečnosťou a obranou s cieľom chrániť výsledky výskumu; pripomína v tejto 
súvislosti mimoriadne citlivú a strategickú povahu výskumu v oblasti obrany, tak v 
prípade konkurencieschopnosti priemyslu, ako aj strategickej autonómie Únie; žiada, 
aby sa zohľadňovali počiatočné poznatky získané počas implementácie EDIDP, najmä v 
súvislosti so zavádzaním výnimiek pre oprávnené subjekty, pilotného projektu 
a prípravnej akcie Únie týkajúcich sa výskumu v oblasti obrany; požaduje, aby boli 
členské štáty vždy v plnej miere zapojené do rozhodovacieho procesu s cieľom predísť 
byrokracii a zaručiť, že programy budú reagovať na strategické potreby SBOP a 
členských štátov; domnieva sa, že úspech Európskeho obranného fondu bude závisieť 
od jeho schopnosti začleniť osobitné črty obrany zúčastnených štátov a zaručiť 
dostatočné rozpočtové prostriedky, a zároveň zabrániť duplicite priemyselných 
zručností, účinkom vytláčania v prípade vnútroštátnych investícií do obrany a 
komplexnejšiemu vykonávaniu programov formou spolupráce; domnieva sa, že rozvoj 
európskeho obranného priemyslu prostredníctvom regulácie prístupu subjektov, ktoré sú 
kontrolované tretími stranami v Únii, k projektom financovaným fondom je v plnom 
súlade s európskou ambíciou dosiahnuť strategickú autonómiu;

47. dúfa, že rozhodnutia o účasti tretích strán na projektoch PESCO za žiadnych okolností 
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nespochybnia podmienky dohodnuté na rokovaniach o EDF a EDIDP vzhľadom na 
čisto európsku povahu financovania týchto programov;

48. zdôrazňuje, že kozmický priestor má pre Európu strategický rozmer, a poukazuje na 
potrebu pokroku v rozvoji technológií s civilnými aj vojenskými aplikáciami, ktoré 
dokážu zabezpečiť európsku strategickú autonómiu; víta návrh vesmírneho programu, 
ktorý predložila Komisia ako súčasť budúceho VFR v hodnote 16 miliárd EUR s 
cieľom posilniť vedúce postavenie EÚ v kozme; víta pokrok v oblasti satelitných 
služieb Európskej únie (Galileo, Copernicus, EGNOS); zdôrazňuje, že pre rozhodovaciu 
a operačnú autonómiu Únie je nevyhnutné, aby mala k dispozícii vhodné satelitné 
prostriedky v oblastiach vyhotovenia snímok z kozmického priestoru, zhromažďovania 
informácií, komunikácie a dohľadu nad kozmickým priestorom; domnieva sa, že služby 
súvisiace s kozmickým priestorom musia byť plne funkčné s cieľom podporovať misie a 
operácie SBOP, pokiaľ ide o vyhotovovanie satelitných snímok s vysokým rozlíšením; 
zdôrazňuje potrebu financovať priemyselné projekty s kozmickým rozmerom, v ktorých 
môže mať Únia skutočnú pridanú hodnotu, prostredníctvom EDF;

49. je presvedčený, že Únia má zásadný záujem na vytvorení bezpečného a otvoreného 
námorného prostredia, ktoré umožňuje voľný pohyb tovaru a osôb; konštatuje, že 
prevažnú časť strategických aktív, kritickej infraštruktúry a kapacít kontrolujú členské 
štáty a že pre európsku bezpečnosť je mimoriadne dôležitá ich ochota posilniť 
spoluprácu; opätovne potvrdzuje úlohu Únie ako globálneho poskytovateľa námornej 
bezpečnosti a zdôrazňuje význam rozvoja relevantných vojenských a civilných 
spôsobilostí; víta v tomto smere revíziu akčného plánu stratégie námornej bezpečnosti 
EÚ, ktorá sa uskutočnila v júni 2018;

50. domnieva sa, že EÚ a jej členské štáty čelia bezprecedentnej hrozbe vo forme 
kybernetických útokov, ako aj počítačovej kriminality a terorizmu; domnieva sa, že 
kybernetické útoky predstavujú vzhľadom na svoju povahu hrozbu, ktorá si vyžaduje 
reakciu na úrovni EÚ; nabáda členské štáty, aby si poskytovali vzájomnú pomoc 
v prípade kybernetického útoku proti ktorémukoľvek z nich;

51. víta úsilie o posilnenie schopnosti EÚ bojovať proti tzv. hybridným hrozbám, ktoré sú 
kombináciou nejednoznačných pozícií, priameho a nepriameho nátlaku a združovania 
vojenských a nevojenských spôsobilostí a sú súčasťou nepretržitého radu vnútorných a 
vonkajších bezpečnostných výziev, ktorým Únia čelí; berie na vedomie diskusie o 
aktivovaní doložky o vzájomnej pomoci v súvislosti s hybridnými hrozbami s cieľom 
poskytnúť Európskej únii účinnú spoločnú reakciu;

52. uznáva čoraz významnejšie miesto umelej inteligencie v európskej obrane; berie na 
vedomie najmä mnohé vojenské aplikácie vyplývajúce z ovládania umelej inteligencie, 
ktoré umožňujú riadiť a stimulovať operačné prostredie, pomáhať pri rozhodovacom 
procese, odhaľovať hrozby a spracovávať zhromaždené spravodajské informácie; 
zdôrazňuje, že rozvoj dôveryhodnej umelej inteligencie v oblasti obrany je nevyhnutnou 
technológiou na zabezpečenie európskej strategickej autonómie v oblasti spôsobilostí a 
v operačnej oblasti; vyzýva Úniu, aby podporila svoje investície do tejto oblasti a najmä 
prevratných technológií prostredníctvom existujúcich nástrojov (Európsky obranný 
fond, Európska rada pre inováciu, budúci Horizont Európa, program Digitálna Európa);

53. konštatuje, že spolupráca v oblasti spôsobilostí je ešte v počiatočnom štádiu a Únia a jej 
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členské štáty zatiaľ nemôžu využívať konkrétne výsledky intenzívnej a prehĺbenej 
spolupráce; je presvedčený, že plnenie európskych ambícií v praxi je dlhodobou 
záležitosťou a jeho základom je nepretržitá politická vôľa členských štátov; zdôrazňuje 
potrebu pružnej spolupráce prostredníctvom flexibilných a modulárnych nástrojov, 
ktoré uľahčujú zbližovanie strategických kultúr a interoperabilitu medzi dobrovoľníkmi 
ako partnermi, ktorí majú k dispozícii spôsobilosti; podporuje spontánnu spoluprácu 
alebo mechanizmy založené na vzájomnej spolupráci, ako je EATC (európske 
veliteľstvo leteckej dopravy), ktoré už preukázali účinnosť, a podporuje jeho rozšírenie 
na ďalšie oblasti (vrtuľník, zdravotnícka pomoc);

Spolupráca v oblasti obrany a partnerstvá v rámci SBOP 

54. zdôrazňuje, že ambícia európskej strategickej autonómie je založená na schopnosti 
Európanov konať s cieľom brániť svoje záujmy buď nezávisle, alebo v rámci 
inštitucionálnej spolupráce (NATO, OSN);

55. domnieva sa, že európska strategická nezávislosť musí byť založená na trvalej 
spolupráci a strategických partnerstvách s krajinami a organizáciami, ktoré zastávajú 
rovnaké hodnoty ako Únia; víta aj prínos partnerov SBOP k misiám a operáciám Únie;

56. domnieva sa, že je nevyhnutné zachovať po brexite silnú, úzku a prednostnú spoluprácu 
v oblasti obrany a bezpečnosti medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom; zdôrazňuje, že 
činnosť v spolupráci so Spojeným kráľovstvom umožní Únii, aby mala k dispozícii 
kapacity na najvyššej úrovni v oblasti spôsobilostí a v operačnej oblasti; zastáva názor, 
že nie je namieste hovoriť o spolupráci v oblasti obrany, z ktorej by bolo Spojené 
kráľovstvo systematicky vylúčené; navrhuje uzavrieť so Spojeným kráľovstvom dohodu 
o obrane a bezpečnosti, ktorá by mu umožnila podieľať sa v čo najväčšej miere na 
nástrojoch Únie;

57. pripomína zásadnú úlohu NATO v kolektívnej obrane, ktorá je výslovne potvrdená v 
Zmluve o fungovaní Európskej únie; je presvedčený, že partnerstvo medzi EÚ a NATO 
je nevyhnutne potrebné na riešenie bezpečnostných výziev, ktorým čelí Európa a jej 
susedstvo; zastáva názor, že spolupráca medzi Úniou a NATO sa musí navzájom 
dopĺňať a musí rešpektovať osobitosti a úlohy obidvoch inštitúcií;

58. berie na vedomie význam partnerstva medzi EÚ a OSN pri riešení medzinárodných 
konfliktov a aktivitách v oblasti budovania mieru; vyzýva obe organizácie, aby ešte viac 
koordinovali svoje úsilie v oblastiach, v ktorých nasadzujú významné civilné a vojenské 
misie, s cieľom zabrániť duplicite a optimálne využívať synergie;

59. zdôrazňuje význam spolupráce medzi Úniou a inými medzinárodnými inštitúciami, 
najmä Africkou úniou a OBSE; domnieva sa, že Únia by mala zároveň posilniť dialóg a 
spoluprácu s tretími krajinami v tomto regióne, ako aj s regionálnymi a subregionálnymi 
organizáciami;

60. súbežne so spoluprácou a inštitucionálnymi partnerstvami podporuje aj kombináciu 
rôznych flexibilných, mnohostranných, otvorených a zároveň funkčných, ambicióznych 
a náročných foriem spolupráce v rámci EÚ, NATO a OSN, ale aj mimo ich štruktúr, 
ktoré by mohli uľahčiť spoločné záväzky v operáciách, a tým posilniť operačnú 
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strategickú autonómiu Únie; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že príklady spolupráce ako 
európska intervenčná iniciatíva, severská obranná spolupráca (NORDEFCO) a rastúca 
integrácia ozbrojených síl Nemecka a Holandska sú v súlade s týmto prístupom 
založeným na posilnení vojenskej spolupráce medzi členskými štátmi;

Inštitucionálny rámec 

61. domnieva sa, že pokrok v oblasti európskej obrany vytvára priestor na významné 
štrukturálne zmeny; berie na vedomie oznámenie o vytvorení Generálneho riaditeľstva 
pre obranu a vesmír v Európskej komisii, za ktoré zodpovedá dezignovaný komisár pre 
vnútorný trh; konštatuje, že toto nové GR by malo byť zodpovedné za podporu, 
koordináciu a dopĺňanie činností členských štátov v oblasti európskej obrany, a tým 
prispievať k posilneniu európskej strategickej autonómie; berie na vedomie vymedzenie 
jeho piatich hlavných úloh (vykonávanie a kontrola EDF, vytvorenie otvoreného a 
konkurencieschopného európskeho trhu s obranným zariadením, vykonávanie akčného 
plánu vojenskej mobility, posilnenie silného a inovatívneho kozmického priemyslu, 
vykonávanie budúceho vesmírneho programu), vyzýva však Komisiu, aby podrobnejšie 
informovala o podobe nového GR; vyjadruje pochybnosti o jeho koordinácii s inými 
štruktúrami, ktoré pôsobia v oblasti obrannej politiky a majú aj iné právomoci (EDA, 
ESVČ atď.);

62. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, komisárke 
zodpovednej za vnútorný trh, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a podpredsedníčke Komisie, generálnemu tajomníkovi OSN, 
generálnemu tajomníkovi NATO, agentúram Európskej únie pôsobiacim v oblasti 
kozmického priestoru, bezpečnosti a obrany a vládam a národným parlamentom 
členských štátov.


