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Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

Usnesení Evropského parlamentu ze 22. listopadu 2012 o provádění společné bezpečnostní 

a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o 

společné zahraniční a bezpečnostní politice) (12562/2011 – 2012/2138(INI)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na výroční zprávu Rady určenou Evropskému parlamentu o společné 

zahraniční a bezpečnostní politice, a zejména na její část, která se týká společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) (12562/2011),  

– s ohledem na zprávu místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 23. července 2012 určenou Radě o SBOP,  

– s ohledem na závěry Rady o SBOP ze dne 23. července 2012, 

– s ohledem na závěry Rady o SBOP ze dne 1. prosince 2011, 

– s ohledem na iniciativu z Gentu zaměřenou na vojenské schopnosti, která byla zahájena 

na neformální schůzce ministrů obrany EU v září 2010, 

– s ohledem na články 2, 3, 24 a 36 Smlouvy o Evropské unii (SEU), 

– s ohledem na odstavec 43 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi 

Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním 

řízení1, 

– s ohledem na hlavu V SEU a na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

–  s ohledem na strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení schválenou Radou dne 

9. prosince 2003, 

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů, 

– s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii nazvanou „Bezpečná Evropa v lepším 

světě“, kterou přijala Evropská rada dne 12. prosince 2003, a na zprávu o jejím provádění 

nazvanou „Zajišťování bezpečnosti v měnícím se světě“ schválenou Evropskou radou ve 

dnech 11.–12. prosince 2008, 

– s ohledem na usnesení ze dne 10. března 2010 o uplatňování evropské strategie v oblasti 

bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. listopadu 2010 o civilně-vojenské spolupráci 
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a rozvoji civilně-vojenských kapacit1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2011 o rozvoji společné bezpečnostní 

a obranné politiky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2011 o dopadu finanční krize na odvětví 

obrany v členských státech EU3,  

– s ohledem na závěry Rady ze dne 15. října 2012 o situaci v Mali, 

– s ohledem na čl. 119 odst. 1 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0357/2012), 

A. vzhledem k tomu, že v geostrategickém kontextu společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky (SZBP) a SBOP dochází k významným změnám zejména kvůli nepokojům 

v oblasti Blízkého východu a severní Afriky (revoluce, konflikty nebo změny režimu 

v Libyi, Tunisku, Egyptě a Sýrii), kvůli tomu, že se na mezinárodní scéně objevují noví 

aktéři s regionálními či dokonce celosvětovými ambicemi, a kvůli přeorientování priorit 

obranné politiky Spojených států na oblast Asie a Tichého oceánu; 

B. vzhledem k tomu, že se zároveň stupňují hrozby a problémy související s celosvětovou 

bezpečností, ať už z důvodu nejistoty spojené s postojem států a nestátních činitelů 

(například teroristických organizací) angažovaných v programech, jež nebezpečně 

přispívají k šíření zbraní hromadného ničení (včetně jaderných zbraní), s vývojem 

místních krizí v sousedství EU, které mají zásadní důsledky pro celý region (jako je tomu 

nyní v případě syrského konfliktu), s potížemi souvisejícími s procesem transformace 

v arabských zemích a jeho bezpečnostním rozměrem (například Libye a Sinajský 

poloostrov), s vývojem pákistánsko-afghánské oblasti z hlediska očekávaného stahování 

vojenských sil NATO či s nárůstem teroristických hrozeb v Africe, zejména v oblasti 

Sahelu, Afrického rohu a Nigérie; 

C. vzhledem k tomu, že převládá názor, že změna klimatu urychluje a znásobuje ohrožení 

celosvětové bezpečnosti, míru a stability; 

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie musí na tyto hrozby a problémy reagovat tak, že 

bude vystupovat jednotně, čímž zajistí soudržnost, bude jednat v duchu solidarity mezi 

členskými státy a bude využívat všech prostředků a nástrojů, které má k dispozici, pro 

zajištění míru a bezpečnosti svých občanů;  

E. vzhledem k tomu, že SBOP jako nedílná součást SZOP, jejíž cíle stanoví článek 21 SEU, 

propůjčuje Unii operační schopnost vycházející z civilních a vojenských prostředků; 

F. vzhledem k tomu, že SBOP musí posílit svůj přínos k míru a stabilitě ve světě 

prostřednictvím svých misí a operací, jež jsou součástí globálního přístupu, který EU 

uplatňuje vůči určité zemi nebo určitému regionu, a také prostřednictvím mnohostranné 
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spolupráce s mezinárodními organizacemi – zejména OSN –, regionálními organizacemi 

a v rámci těchto organizací, a to v souladu s Chartou OSN; 

G. vzhledem k tomu, že odzbrojování a nešíření zbraní jsou nedílnou součástí SBOP, což je 

třeba při politickém dialogu EU s třetími zeměmi a mezinárodními institucemi zdůraznit, 

a vzhledem k tomu, že představují pro členské státy EU závazek stanovený 

mezinárodními úmluvami a dohodami; vzhledem k tomu, že tento závazek je plně 

v souladu s cílem SBOP budovat civilní a vojenské kapacity. 

H. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zavedla důležité inovace, které SBOP 

potřebuje pro své posílení, ale tyto inovace ještě zdaleka nejsou plně využívány; 

I. vzhledem k tomu, že od roku 2003 EU zahájila 19 civilních misí a 7 vojenských operací 

v rámci Evropské obranné a bezpečností politiky a později v rámci SBOP, a dále 

vzhledem k tomu, že v současné době probíhá 11 civilních misí a 3 vojenské operace; 

Strategický rámec SBOP 

Nový strategický rámec 

1. zdůrazňuje, že EU by měla být globálním politickým aktérem na mezinárodní scéně 

s cílem prosazovat mír a mezinárodní bezpečnost, chránit své zájmy ve světě a zajistit 

bezpečnost svých občanů; domnívá se, že EU by měla být schopna převzít svou 

odpovědnost, pokud jde o mezinárodní hrozby, krize a konflikty, zejména pokud se jedná 

o sousední země; zdůrazňuje v této souvislosti, že EU musí být důsledná ve svých 

politikách a rychleji a účinněji přebírat výše uvedenou odpovědnost; 

2. trvá proto na tom, že je nutné, aby Unie potvrdila svou strategickou nezávislost 

prostřednictvím silné a účinné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, která jí 

umožní jednat samostatně, je-li to nezbytné; zdůrazňuje, že tato strategická nezávislost 

bude bez spolehlivých civilních a vojenských schopností i nadále pouhou iluzí; 

připomíná, že uvedená strategická nezávislost je založena na respektování stávajících 

spojenectví, zejména pokud jde o NATO, a zachování silné transatlantické vazby, jak je 

zdůrazněno v článku 42 SEU, a na řádném dodržování a posilování skutečně 

mnohostranného přístupu, který je základním principem mezinárodních operací EU 

v oblasti řešení krizí; 

3. je znepokojen očekávaným strategickým úpadkem, který ohrožuje EU nejen 

prostřednictvím snižování rozpočtů na obranu v důsledku celosvětové a evropské 

finanční a hospodářské krize, ale také kvůli související postupné marginalizaci jejích 

nástrojů a schopností pro řešení krizí, zejména pak vojenských; konstatuje, že v této 

souvislosti má negativní dopad i nedostatečná angažovanost členských států; 

4. domnívá se, že Unie hraje důležitou roli pro zajištění bezpečnosti členských států a jejich 

občanů; je přesvědčen, že by měla usilovat o posílení své bezpečnosti a bezpečnosti 

svých sousedů, aby nebylo nutné postupovat tyto záležitosti jiným subjektům; trvá na 

tom, že EU musí být schopna viditelně přispívat k operacím zaměřeným na udržování 

míru ve světě; 

5. konstatuje, že evropská bezpečnostní strategie vypracovaná v roce 2003 a revidovaná 

v roce 2008 začíná být i přes přetrvávající opodstatněnost jejích analýz a tvrzení 



překonána událostmi a že již není dostačující pro porozumění současnému světu;  

6. vyzývá proto opět Evropskou radu, aby pověřila místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie předložením bílé knihy o bezpečnosti a obraně EU, která stanoví 

strategické zájmy EU v souvislosti s měnícími se hrozbami a s ohledem na bezpečnostní 

schopnosti členských států, schopnost orgánů a institucí EU účinně působit v oblasti 

bezpečnostní a obranné politiky a partnerství EU, zejména pokud jde o sousední země 

a NATO, a která bude přihlížet k měnícím se hrozbám a vývoji vztahů s našimi spojenci 

a partnery, ale také s rozvíjejícími se zeměmi;  

7. zdůrazňuje význam tohoto strategického rámce, kterým se bude řídit vnější činnost EU 

a který jasně stanoví priority bezpečnostní politiky EU;  

8. konstatuje, že bílá kniha by měla vycházet z koncepcí zavedených evropskou 

bezpečnostní strategií z roku 2003 a 2008 a z nových bezpečnostních koncepcí, které se 

objevily v posledních letech, jako je „povinnost chránit“, lidská bezpečnost a účinný 

multilateralismus;  

9. zdůrazňuje význam provádění technického přezkumu slabých a silných stránek 

vojenských schopností členských států EU v rámci Evropské obranné agentury (EDA) 

a ve spolupráci s NATO; domnívá se, že bílá kniha vytvoří základ budoucího 

strategického přístupu EU a bude vodítkem při střednědobém a dlouhodobém plánování 

civilních a vojenských schopností, jež je třeba rozvíjet a získávat z hlediska SBOP; 

10. vítá závěry Rady o SBOP ze dne 23. července 2012 a oznámení, že Evropská rada bude 

v průběhu roku 2013 jednat o záležitostech obrany; vybízí členské státy a předsedu 

Evropské rady, aby přizvali k přípravě tohoto jednání Rady Evropský parlament;  

11. vítá zprávu místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie o hlavních hlediscích 

a strategických rozhodnutích SZBP, která se zčásti věnuje otázkám bezpečnosti a obrany; 

trvá však na tom, že koncepce budoucí SBOP musí být ambicióznější; vyzývá členské 

státy, aby s podporou místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie plně 

využívaly tento nástroj zakotvený v Lisabonské smlouvě v době, kdy přetrvává řada krizí, 

a to i v příhraničních oblastech Evropy, a kdy je změna ve formě angažovanosti 

Spojených států stále patrnější; 

12. vítá skutečnost, že výmarská iniciativa, k níž se připojilo Španělsko a Itálie, přispěla 

k oživení agendy SBOP a dala impuls k rozvoji ve třech klíčových oblastech, jimiž jsou 

instituce, operace a schopnosti; vyzývá, aby tyto země splnily svůj závazek nadále 

prosazovat ambiciózní koncepci SBOP, a spatřuje v jejich opatřeních vzor, k němuž by se 

měly připojit všechny ostatní členské státy a který by měly následovat; 

SBOP v centru globálního přístupu 

13. vítá závěry Rady o SBOP ze dne 23. července 2012 a oznámení, že Komise 

a místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie předloží společné sdělení 

o globálním přístupu; připomíná Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké 

představitelce Unie, aby do svých snah zapojily také Parlament;  

14. zdůrazňuje, že síla Evropské unie ve srovnání s jinými organizacemi spočívá v jejím 

jedinečném potenciálu mobilizovat veškeré politické, ekonomické, rozvojové 



a humanitární nástroje na podporu jejích civilních a vojenských operací a misí 

zaměřených na řešení krizí pod hlavičkou jediného politického orgánu – 

místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie – a že tento globální přístup jí 

přináší jedinečnou a vysoce hodnocenou pružnost a účinnost; 

15. domnívá se však, že uplatňování globálního přístupu musí zaručit, že Unie bude na 

specifická rizika reagovat přiměřenými civilními nebo vojenskými prostředky; trvá na 

tom, že globální přístup by se měl opírat o SBOP stejně jako o další nástroje vnější 

činnosti;  

16. zdůrazňuje, že SBOP je prostřednictvím těchto operací hlavním nástrojem EU pro řešení 

krizí, který činnostem Unie dodává politickou důvěryhodnost a viditelnost a zároveň 

umožňuje politický dohled; 

Provádění Lisabonské smlouvy 

17. připomíná, že Lisabonská smlouva zavedla do SBOP řadu významných inovací, na 

jejichž uplatnění se stále čeká; v této souvislosti považuje za politováníhodné, že 

místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie nevěnovala pozornost předchozím 

usnesením Parlamentu, které vyzývaly k aktivnějšímu a soudržnějšímu postupu při 

zavádění nových nástrojů Lisabonské smlouvy: 

– Rada může pověřit provedením mise k zachování hodnot Unie a službě jejím 

zájmům skupinu členských států; 

– členské státy, jejichž vojenské schopnosti splňují vyšší kritéria a které přijaly v této 

oblasti přísnější závazky s ohledem na vedení těch nejnáročnější misí, mohou 

navázat stálou strukturovanou spolupráci; 

– Smlouva obsahuje doložku o vzájemné obraně a rovněž doložku solidarity; 

– Evropské obranné agentuře jsou svěřeny důležité úkoly, jejichž cílem je rozvíjet 

vojenské schopnosti členských států, což mimo jiné zahrnuje opatření pro posílení 

průmyslové a technologické základny v oblasti obrany, vymezení evropské politiky 

schopností a vyzbrojování a provádění stálé strukturované spolupráce; 

– pro účely činností pro přípravu misí, které nejsou hrazeny z rozpočtu Unie, by měl 

být zřízen fond pro zahájení operace;  

18. naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby dala 

nezbytné podněty k využití potenciálu Lisabonské smlouvy tak, aby EU měla k dispozici 

všechny možnosti pro působení na mezinárodní scéně v rámci jejího globálního přístupu, 

ať už prostřednictvím její tzv. měkké síly (soft power), nebo popřípadě prostřednictvím 

důraznějších opatření, která vždy musí být v souladu s Chartou OSN; 

19. vyzývá členské státy, aby aktivně spolupracovaly s místopředsedkyní Komise, vysokou 

představitelkou Unie a s Radou při zahrnování ustanovení Lisabonské smlouvy týkajících 

se SBOP do svých vnitrostátních obranných strategií; 

20. vítá rozšíření misí, které lze vést v rámci SBOP, jak stanoví článek 43 SEU, ve srovnání 

s dřívějšími tzv. petersberskými úkoly; konstatuje však, že tato ambicióznost se neodráží 



v rozhodnutích přijatých od zřízení ESVČ; 

Civilní a vojenské operace 

21. zdůrazňuje, že dosud SBOP přispívala k řešení krizí, udržování míru a posilování 

mezinárodní bezpečnosti; zdůrazňuje, že SBOP nyní musí být schopna zasahovat 

v případech jakýchkoli krizí, včetně situací, které souvisejí s velmi intenzivními konflikty 

v sousedství EU, a že musí být dostatečně ambiciózní, aby měla v místě krize skutečný 

dopad; 

22. konstatuje, že v současnosti probíhá 14 operací, z toho 11 civilních a 3 vojenské; vítá 

zahájení tří nových civilních operací v létě 2012, a to v Africkém rohu (EUCAP Nestor), 

v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) a v Jižním Súdánu (EUAVSEC South Sudan), a přípravu 

civilní mise na podporu ochrany hranic v Libyi a výcvikové mise v Mali; domnívá se, že 

tyto mise představují první signál oživení agendy SBOP; zdůrazňuje, že je důležité 

zlepšit rámec pro poznatky získané v průběhu misí a operací; 

23. považuje však za politováníhodné, že EU plně nevyužila vojenských nástrojů SBOP, 

přestože mnohé krize, například v Libyi a Mali, mohly být důvodem pro zásah v rámci 

SBOP; zdůrazňuje, že je třeba zvážit poskytnutí pomoci s reformou bezpečnostního 

sektoru zemím arabského jara, zejména v severní Africe a v oblasti Sahelu; v této 

souvislosti vybízí k rozšíření současného plánování případných vojenských operací 

a zároveň k přehodnocení probíhajících misí;  

24. vyzývá rovněž členské státy, aby postoupily od slov k činům a využívaly stávající 

prostředky, protokoly a dohody tak, aby daly SBOP k dispozici své schopnosti, například 

v podobě bojových jednotek nebo společných pracovních skupin; 

Západní Balkán 

25. připomíná a vítá politický, strategický a symbolický význam závazku EU v oblasti 

západního Balkánu, který přispěl k míru a bezpečnosti v tomto regionu; připomíná však, 

že tento region nadále čelí řadě problémů, které pro Unii i nadále představují zkoušku 

důvěryhodnosti; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a Radu, 

aby znovu posoudily přínos EU k bezpečnosti v oblasti západního Balkánu, zvláště se 

zaměřením na posílení právního státu, ochranu menšinových komunit a na boj proti 

organizované trestné činnosti a korupci; 

26. vítá výsledky, jichž dosáhla první civilní mise EUPM v Bosně a Hercegovině, která byla 

ukončena dne 30. června 2012 a která souběžně s operací EUFOR Althea přispěla 

k dialogu mezi zakládajícími subjekty této země a k upevnění právního státu; 

27. konstatuje, že počet pracovníků operace EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině, která 

byla zahájena v roce 2004, trvale klesá; podporuje proto ukončení této mise a doporučuje 

nový druh pomoci EU v oblasti budování kapacit a výcviku ozbrojených sil Bosny 

a Hercegoviny; 

28. podporuje úlohu, kterou hraje mise EULEX Kosovo působící v obtížných politických 

podmínkách, a vítá prodloužení jejího mandátu o další dva roky do 14. června 2014;   

29. zdůrazňuje její pozitivní úlohu při pomoci Kosovu v potírání organizované trestné 



činnosti na všech úrovních a budování právního státu a systému soudnictví, policie a 

celní správy, jež budou nezávislé na jakémkoli politickém ovlivňování v souladu s 

mezinárodními a evropskými osvědčenými postupy a normami; bere na vědomí změnu 

organizace a zmenšení mise a považuje je za jasný znak pokroku, jehož bylo dosud 

dosaženo;  

30. zdůrazňuje nicméně, že je třeba učinit ještě mnohé, aby mise EULEX mohla zcela splnit 

úkoly, které jí byly vytyčeny, a aby získala plnou důvěru obyvatel Kosova, zejména 

pokud jde o srbskou komunitu; vyzývá tuto misi, aby posílila své aktivity na severu 

Kosova a aby se důkladněji zapojila do vyšetřování a stíhání případů korupce na vysoké 

úrovni;  

31. vyzývá zvláštní vyšetřovací komisi mise EULEX, aby nadále co nejpečlivěji 

a nejdůkladněji prošetřovala otázky vznesené ve zprávě Rady Evropy, které se týkají 

pravdivosti obvinění z obchodování s orgány; vyzývá misi EULEX, aby s plnou 

podporou podílejících se států zavedla program na ochranu svědků – včetně například 

přemísťování svědků –, který v rámci řádného soudního řízení umožní zjištění 

skutkového stavu; 

32. konstatuje, že přítomnost jednotek KFOR je nadále nezbytná pro zajištění bezpečnosti 

v Kosovu a že mnohé otázky stále vyvolává účinnost a budoucí koordinace mezi 

vojenskou misí NATO a civilní misí EU; vyzývá proto místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku Unie, aby pravidelně informovala o vývoji mise EULEX, 

prodloužení jejíhož mandátu do 14. června 2014 je vítaným krokem, a také o dosažených 

výsledcích a vztazích s vojenským uskupením NATO; 

Africký roh 

33. vítá novou strategii EU pro oblast Afrického rohu, která zavádí globální přístup s cílem 

bojovat proti pirátství a jeho příčinám, a vítá také vedoucí roli Unie v otázkách 

bezpečnosti v tomto regionu, jež posiluje viditelnost a důvěryhodnost EU při řešení krizí; 

vítá aktivaci operačního střediska EU na podporu misí SBOP v oblasti Afrického rohu 

v květnu 2012; 

34. konstatuje, že v současné době probíhají ve prospěch tohoto regionu tři operace 

(EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia a EUCAP Nestor), a zdůrazňuje, že je nezbytné 

nadále koordinovat působení EU s úsilím mezinárodního společenství, v první řadě 

zejména s Africkou unií, s cílem zajistit fungování a demokratičnost státu v Somálsku; 

domnívá se, že operační středisko EU umožní efektivnější koordinaci v rámci strategie 

pro oblast Afrického rohu;  

35. s ohledem na vývoj politické a bezpečnostní situace v Somálsku doporučuje, aby členské 

státy a místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie v konzultaci s legitimními 

orgány v Somálsku, Africkou unií, Mezivládním úřadem pro rozvoj (IGAD) a Spojenými 

státy zvážily možnost zahájit proces reformy bezpečnostního sektoru; 

36. vítá zahájení mise EUCAP Nestor a vyzývá Tanzanii, aby uznala tuto misi, jejímž cílem 

je posílení námořních kapacit v Džibutsku, Keni a na Seychelách a na podporu právního 

státu v Somálsku (nejdříve v Puntlandu a Somalilandu) prostřednictvím rozvoje 

odpovědných pobřežních policejních sil a systému soudnictví plně dodržujícího právní 

stát, transparentnost a lidská práva; 



37. požaduje, aby byla mise EUCAP Nestor koordinována s ostatními iniciativami, které se 

týkají námořní bezpečnosti, jako je program MARSIC financovaný z nástroje stability 

a MASE financovaný z Evropského rozvojového fondu; doporučuje, aby byla působnost 

mise EUCAP Nestor rozšířena na další země, budou-li splněny náležité podmínky; 

38. oceňuje zásadní příspěvek operace EUNAVFOR Atalanta k boji proti pirátství 

v Adenském zálivu a v západní části Indického oceánu a její humanitární přínos 

k zajištění námořní bezpečnosti, neboť chrání lodě Světového potravinového programu 

a jiná zranitelná plavidla, a schvaluje prodloužení jejího mandátu do prosince 2014; 

schvaluje rovněž rozšíření působnosti této mise na přímořské oblasti i teritoriální vody 

a vnitřní vody Somálska; vyzývá členské státy, aby na tuto operaci poskytly odpovídající 

vzdušné a námořní prostředky, a povzbuzuje obchodní plavidla, aby se řídila 

osvědčenými postupy plavby, a omezila tak rizika útoku; vítá příspěvek Nizozemska 

k operaci Atalanta, který má podobu námořního ochranného týmu zajišťujícího 

bezpečnost dodávek humanitární pomoci, a povzbuzuje ostatní členské státy, aby přispěly 

stejným způsobem; 

39. prohlašuje, že pirátství je srovnatelné s organizovanou trestnou činností a že s ohledem na 

volný obchod a ochranu významné námořní trasy je důležité narušit hospodářský zisk 

pirátství a řešit jeho prvotní příčiny, a to dlouhodobou podporou řádné veřejné správy 

a soběstačných a zákonných hospodářských příležitostí pro obyvatelstvo; vyzývá Komisi 

a Radu, aby přijaly veškerá nezbytná opatření pro zajištění sledovatelnosti finančních 

toků vzniklých při této činnosti a usnadnily výměnu informací mezi misí EUNAVFOR 

Atalanta a Europolem; 

40. vyzdvihuje pozitivní roli, kterou hraje mise EUTM Somalia v úzké spolupráci s 

Ugandou, Africkou unií a Spojenými státy při výcviku více než 3 000 somálských 

branců, z nichž přibližně 2 500 již bylo opět začleněno do řad somálských 

bezpečnostních sil, a při posilování právního státu; domnívá se, že tato mise významně 

přispěla ke zlepšení situace v Mogadišu a jeho okolí posílením bezpečnostních sil 

Somálska a mise AMISOM; naléhavě vyzývá, aby se úsilí mise zaměřilo na vybudování 

odpovědných a transparentních velitelských a kontrolních struktur a finančního rámce, 

který by zajišťoval pravidelné vyplácení mezd, a na snížení počtu zběhnutí vycvičených 

vojáků; 

41. schvaluje prodloužení mandátu mise EUTM Somalia do prosince 2012 a souhlasí s tím, 

aby byl kladen důraz na schopnosti v oblasti velení a kontroly, specializované schopnosti 

a schopnosti somálských národních bezpečnostních sil zajišťovat vlastní výcvik s cílem 

předat místním aktérům odpovědnost za výcvik; konstatuje, že EU bude muset 

pokračovat ve svém výcvikovém úsilí i po roce 2012, a vyzývá v této souvislosti ESVČ, 

aby prozkoumala možnosti přesunout celý tento výcvikový proces nebo jeho část, jakmile 

to bezpečnostní situace v Somálsku dovolí, do těch oblastí Somálska, které jsou pod 

kontrolou somálských orgánů, s cílem zlepšit bezpečnostní situaci; doporučuje, aby bylo 

misi EUTM Somalia umožněno větší zapojení se do procesu náboru a začleňování 

zaměstnanců, kteří od ní obdrželi vojenský výcvik; 

42. zdůrazňuje, že operační model EUTM, který i přes poměrně skromnou finanční, 

materiální a lidskou investici zajišťuje EU roli klíčového regionálního partnera ve 

východní Africe, by mohl být napodoben i v dalších oblastech, zejména v oblasti Sahelu; 

Oblast Sahelu 



43. vyjadřuje své největší obavy nad rozvojem zóny nestability v oblasti Sahelu, jež se 

vyznačuje propojením trestné činnosti, zejména obchodování s drogami, zbraněmi a 

lidmi, a ozbrojených operací radikálních teroristických skupin, které ohrožují územní 

celistvost států v daném regionu a jejichž činnost by mohla mít za následek trvalé 

nastolení zóny bezpráví v části malijského území a její rozšíření do sousedních zemí, což 

by dále prohloubilo ohrožení evropských zájmů a státních příslušníků, kteří byli již v 

minulosti oběťmi vražd a únosů; zdůrazňuje, že je třeba podporovat stabilní vládu v Mali 

s cílem zabránit rozpadu země a souvisejícím rozsáhlým negativním účinkům v podobě 

rozšíření trestné činnosti a konfliktu;  

44. zdůrazňuje, že tato situace může představovat bezpečnostní hrozbu pro celé evropské 

území; v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie 

a Radu, aby rychle a plně uplatnily strategii EU pro oblast Sahelu, která byla přijata 

v březnu 2011, a přijaly přiměřená bezpečnostní opatření, popřípadě za pomoci misí 

SBOP, aby pomohly státům v daném regionu posílit jejich schopnosti v boji proti 

přeshraniční organizované trestné činnosti a teroristickým skupinám; 

45. vítá zahájení mise EUCAP Sahel Niger, která je přímo určena k tomu, aby pomohla 

Nigeru čelit těmto bezpečnostním výzvám; konstatuje, že tato mise zcela spadá do rámce 

globální strategie pro oblast Sahelu, ale považuje za politováníhodné, že se vztahuje 

pouze na jedinou zemi, i když ostatní státy daného regionu, zejména Mali, nezbytně a 

naléhavě potřebují posilovat své kapacity a reagovat na ohrožení své územní celistvosti; 

46.  vítá skutečnost, že Rada bezpečnosti OSN dne 12. října 2012 jednomyslně přijala 

rezoluci č. 2071 o Mali; poznamenává, že tato rezoluce přímo vyzývá regionální a 

mezinárodní organizace včetně EU, aby ozbrojeným a bezpečnostním silám Mali 

poskytly „koordinovanou pomoc, odborné znalosti, výcvik a podporu při budování 

kapacit (...) s cílem obnovit autoritu státu Mali“; vyzývá rovněž Radu bezpečnosti OSN, 

aby přijala další rezoluci, v níž formálně schválí nasazení nové africké mise, jež by byla 

vyslána za podpory mezinárodního společenství po vzoru podpory poskytnuté misi 

AMISOM v Somálsku;  

47. vítá závěry Rady ze dne 15. října 2012 o situaci v Mali, které naléhavě požadují, aby 

pokračovala příprava případné vojenské operace SBOP, zejména rozvíjení koncepce 

řešení krizí v souvislosti s reorganizací a výcvikem malijských obranných sil;  

48. vítá rozhodnutí přijaté hlavami států a předsedy vlád Hospodářského společenství států 

západní Afriky (ECOWAS) dne 11. listopadu 2012 poskytnout stabilizační síly čítající 

nejméně 3 200 vojáků s jednoletým intervenčním mandátem; 

49. vyzývá, aby se pokračovalo v plánování operace, jež má společně s Hospodářským 

společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) podporovat restrukturaci malijských 

ozbrojených sil s cílem zlepšit účinnost malijských bezpečnostních sil a umožnit této 

zemi převzít kontrolu nad svým územím;  

Libye 

50. vítá činnosti v oblasti humanitární pomoci a civilní ochrany, které Komise a členské státy 

v minulosti prováděly v Libyi a v sousedních zemích na podporu organizací OSN; 

domnívá se však, že libyjská krize by mohla být pro EU příležitostí, jak ukázat svoji 

schopnost reagovat komplexnějším způsobem, v případě potřeby i vojensky, a to v plném 



souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, na krizi zásadních rozměrů, která probíhá 

v jejím bezprostředním sousedství a přímo ovlivňuje stabilitu v jejím okolí; vyjadřuje 

lítost nad tím, že absence společné politické vůle členských států a ideologické zábrany 

vůči myšlence nechat Unii, aby uplatnila vlastní schopnosti, ji odsunuly do vedlejší role; 

bere na vědomí neochotu některých členů Rady bezpečnosti OSN udělit EU povolení 

k zahájení humanitárně-vojenské operace v Libyi; 

51. vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby vzala v potaz všechna 

ponaučení plynoucí z libyjské krize – jak při rozhodování v rámci EU, tak s ohledem na 

vojenské zásahy NATO – , pokud jde o schopnosti, ale také a především, pokud jde o 

politickou soudržnost a solidaritu mezi členskými státy a rovněž o vztah mezi EU a její 

SBOP na jedné straně a organizací NATO na druhé straně; 

52. domnívá se, že EU má hrát významnou roli v procesu institucionálních změn v Libyi, 

zejména při demobilizaci a integraci členů revolučních brigád, reorganizaci ozbrojených 

sil a v rámci pomoci s ochranou vnitrozemských a pobřežních hranic; považuje za 

politováníhodné, že přínos EU v oblasti bezpečnosti se projevuje velmi pomalu a že 

potíže spojené s koncepcí a prováděním této činnosti EU nechávají volný prostor pro 

dvoustranné iniciativy, jejichž viditelnost a soudržnost je nejistá; podporuje uspíšení 

činností, jejichž cílem je naplánovat civilní misi na podporu ochrany hranic; 

Jižní Súdán 

53. bere na vědomí zahájení mise EUAVSEC South Sudan zaměřené na zvýšení bezpečnosti 

letiště v Dubě; klade si však otázku ohledně opodstatněnosti použití mise SBOP pro 

zajištění bezpečnosti tohoto letiště vzhledem k tomu, že takovou misi by mohla realizovat 

Komise prostřednictvím svého nástroje stability; 

Demokratická republika Kongo 

54. zdůrazňuje význam Demokratické republiky Kongo pro mír a stabilitu v Africe 

a podporuje činnost mise MONUSCO určené na ochranu civilního obyvatelstva na 

východě této země; 

55. vítá úsilí, jež EU vynakládá v rámci svých dvou misí EUSEC RD Congo a EUPOL RD 

Congo určených na upevnění právního státu v této zemi; poznamenává nicméně, že tyto 

dvě mise jsou poddimenzované vzhledem k rozsahu jejich odpovídajících úkolů a že pro 

dosažení hmatatelných výsledků je nutná aktivní spolupráce s konžskými orgány; 

Afghánistán 

56. vítá misi EUPOL Afghanistan, jejímž cílem je zřídit civilní policii a systém soudnictví 

umožňující Afgháncům převzít primární odpovědnost za tyto úkoly, a to s perspektivou 

rekonstrukce afghánského státu; zdůrazňuje, že tato mise, která má probíhat do 

31. května 2013 a mohla by být prodloužena až do 31. prosince 2014, je součástí 

globálních snah mezinárodního společenství o to, aby Afghánci mohli převzít svůj osud 

do vlastních rukou, jakmile bude v roce 2014 provedeno stažení jednotek NATO; vyzývá 

vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise a Radu, aby společně s Parlamentem 

důkladně prodiskutovaly pokrok dosažený pomocí komplexních opatření Unie a mise 

EUPOL, zejména v kontextu období po roce 2014 v Afghánistánu; 



Palestinská území 

57. domnívá se, že mise EUPOL COPPS zaměřená na výcvik civilní palestinské policie, 

jejímž cílem je pomáhat palestinské samosprávě při budování institucí budoucího 

palestinského státu v oblastech prosazování právních předpisů a trestního soudnictví, a to 

pod palestinským vedením a v souladu s nejlepšími mezinárodními normami, je úspěšná; 

poznamenává, že tato mise je součástí snah EU o zřízení palestinského státu, který bude 

v míru existovat vedle Izraele; 

58. hluboce však lituje toho, že operace mise EUBAM Rafah byly přerušeny poté, co hnutí 

Hamás převzalo kontrolu nad Pásmem Gazy, a lituje rovněž snížení počtu pracovníků 

této mise, zároveň však zdůrazňuje, že její setrvání v regionu dokazuje vůli Evropské 

unie přispět k jakémukoli opatření, které by umožnilo usnadnit dialog mezi Izraelci 

a Palestinci; pokládá za politováníhodné, že izraelská vláda nepovolila vedoucímu mise 

EUPOL COPPS ujmout se zároveň role vedoucího mise EUBAM Rafah a že velitelství 

této mise se nachází v Tel Avivu a nikoli ve východním Jeruzalémě; 

Gruzie 

59. zdůrazňuje pozitivní roli, již hraje pozorovatelská mise EUMM Georgia, zejména při 

podpoře dialogu a obnově opatření na budování důvěry mezi dotčenými stranami, ale 

lituje, že tato mise stále nemá povolení působit v okupovaných územích Abcházie a Jižní 

Osetie, kde Evropský parlament, NATO, Rada Evropy a některé členské státy EU 

považují Rusko za okupační sílu; 

Irák 

60. poznamenává, že mise EUJUST LEX-Iraq, jejíž mandát byl prodloužen do 31. prosince 

2013, byla první integrovanou misí EU na podporu právního státu, jejímž cílem je přispět 

k vytvoření profesionálního systému trestního soudnictví v Iráku, který bude založen na 

principu právního státu; konstatuje však, že situace v Iráku ještě zdaleka není 

stabilizovaná, jak ukazují pravidelné útoky, jimž tato země čelí, a tuto situaci dále 

zhoršuje regionální kontext, který je stále nadmíru nejistý; 

Ponaučení ze zkušeností  

61. bere na vědomí význam ponaučení ze zkušeností získaných na misích a při operacích 

prováděných v rámci SBOP a vítá práci, kterou v tomto smyslu odvedlo ředitelství pro 

řešení krizí a krizové plánování (CMPD) a rovněž Vojenský štáb EU (EUMS); žádá 

vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby Evropskému parlamentu 

pravidelně podávala zprávy o výsledcích této práce; 

62. domnívá se, že zvláště důležité jsou zkušenosti získané v civilních misích a operacích; 

upozorňuje, že EU v této oblasti vykonala mnoho práce, která přinesla obdivuhodné 

výsledky; je přesvědčen, že při koordinaci snah s našimi partnery a spojenci v rámci 

mezinárodního řešení krizí je třeba brát v úvahu přidanou hodnotu civilních operací EU; 

Schopnosti a struktury pro vedení operací 

63. konstatuje, že vojenské operace EU se velmi často setkávají s problémy s vytvářením 

ozbrojených sil a že při absenci spolehlivých kapacit je ohrožena důvěryhodnost SBOP; 



vyzývá proto členské státy, aby byly nadále připraveny poskytnout kvalitní personál 

a vybavení; 

64. poznamenává, že struktury pro řešení krizí v rámci ESVČ se stále potýkají s nedostatkem 

pracovníků – jak civilních, tak i vojenských –, což narušuje jejich schopnost reakce 

a přispívá k určité marginalizaci SBOP; vyzývá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby tuto situaci co nejdříve řešila; trvá na tom, aby mezi 

vysokou představitelkou, místopředsedkyní Komise, a strukturami pro řešení krizí SBOP 

byla vytvořena přímá vazba; 

Civilní personál a kapacity 

65. zdůrazňuje potíže, s nimiž se potýkají členské státy při zajišťování dostatečného počtu 

vyškoleného personálu pro civilní mise prováděné v rámci SBOP; vyzývá Komisi a 

ESVČ, aby prozkoumaly možnosti, jak pomoci členským státům s ohledem na rostoucí 

počet policejního, soudního a vysoce odborného personálu v oblasti veřejné správy pro 

účely civilních misí prováděných v rámci SBOP; 

66. bere na vědomí prodloužení platnosti Civilního základního cíle na rok 2010 i na období 

po roce 2010 a vítá přijetí víceletého programu pro rozvoj civilních schopností; vyzývá 

členské státy, a zejména dotčené ministry, aby byli připraveni na jeho provádění; 

67. zdůrazňuje, že jako doplněk ke kapacitám zmíněným v souvislosti s Civilním základním 

cílem, který se týká policejního, soudního a vysoce odborného personálu ve správní 

oblasti, je třeba vytvořit účinnější mediační pokyny a kapacity, aby mohly být na tuto 

činnost včas a koordinovaně zajištěny dostatečné zdroje;  

68. se znepokojením konstatuje, že pro určování, koordinaci a nasazování civilního personálu 

misí SBOP se v některých členských státech stále používají rozličné vnitrostátní postupy 

a kritéria; vyzývá k větší koordinaci této oblasti mezi členskými státy a k určení 

osvědčených postupů; 

69. vyjadřuje v tomto ohledu politování nad tím, že předešlá usnesení Parlamentu nebyla 

vysokou představitelkou, místopředsedkyní Komise a členskými státy brána na vědomí, 

ačkoliv požadovala dostatečné a kvalifikované civilní zaměstnance a základní schopnosti; 

při této příležitosti připomíná závěry Rady ze dne 21. března 2011 ohledně priorit 

týkajících se civilních kapacit SBOP a domnívá se, že tyto priority si stále zachovávají 

svůj význam, zejména je nutné: 

– přilákat dostatečný počet kvalifikovaných a vyškolených osob, 

– vyvinout pro mise odpovídající podpůrné nástroje, zejména konečnou verzi 

softwarového prostředí Goalkeeper, flexibilnější přípravná opatření, lepší 

mechanismy pro vybavování civilních misí (včetně zřízení stálého skladu), 

– pokračovat v provádění přípravných aktivit pro civilní mise v souladu s příslušnými 

ustanoveními SEU, 

– posílit posuzování dopadů a uplatňování získaných poznatků, 

– posílit spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.  



Vojenské schopnosti a personál 

70. zdůrazňuje, že EU se v současné době potýká se zásadními finančními omezeními a že 

členské státy se jak z finančních, rozpočtových, tak i politických důvodů, jež jsou či 

nejsou spojeny s krizí eurozóny, nacházejí ve fázi omezování či v nejlepším případě 

zachovávání úrovně svých rozpočtů na obranu; upozorňuje na možný negativní dopad 

těchto opatření na jejich vojenské schopnosti, a tudíž na schopnost EU účinně přebírat 

odpovědnost za udržování míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní 

bezpečnosti; 

71. bere na vědomí nárůst vojenských kapacit a počtu zbraní v Asii, zejména v Číně; vyzývá 

k širšímu dialogu s dotčenou oblastí, přičemž zdůrazňuje potřebu řešit otázky bezpečnosti 

a obrany; 

72. zdůrazňuje zejména, že zvýšení počtu zahraničních operací za poslední roky, ať už 

v Iráku, Afghánistánu, či Africe, včetně Libye, představovalo a stále představuje 

významnou finanční zátěž pro státy, které se na těchto operacích podílely nebo stále 

podílí; poznamenává, že tyto náklady mají přímý dopad na předčasné opotřebení 

vybavení, ale rovněž na ochotu těchto států účastnit se operací v rámci SBOP s ohledem 

na jejich rozpočtová a kapacitní omezení; 

73. zdůrazňuje, že rozpočty všech členských států EU určené na obranu jsou společně ve své 

absolutní hodnotě srovnatelné s výdaji hlavních rozvíjejících se mocností a že problém je 

tedy spíše politický než rozpočtový, a to vymezením evropské výrobní a technologické 

základny počínaje a sdružováním některých operačních schopností konče; poukazuje na 

to, že konsorcia, společné iniciativy a návrhy na fúze evropských podniků v celé EU by 

mohly přispět k rozvoji evropského obranného průmyslu; 

74. poznamenává, že vojenská akce v Libyi zahájená Francií a Spojeným královstvím 

za podpory USA a zastřešená organizací NATO poukázala na schopnost některých 

evropských států angažovat se ve velmi intenzivních konfliktech, ale rovněž na jejich 

potíže vést takové akce dlouhodobě, zejména s ohledem na nedostatek základních 

schopností, jako je například tankování paliva za letu, shromažďování informací nebo 

použití munice s přesným navedením; 

75. připomíná svoje usnesení ze dne 14. prosince 2011 o dopadu finanční krize na odvětví 

obrany v členských státech EU a zdůrazňuje, že jeho doporučení jsou podstatná pro 

rozvoj vojenských schopností členských států v duchu sdílení a sdružování schopností; 

76. vítá dvoustranné dohody, např. smlouvu o vojenské spolupráci mezi Francií a Velkou 

Británií, a vyzývá členské státy, aby dvoustranné nebo vícestranné dohody o vojenské 

spolupráci a integraci zvážily jakožto důležitý nástroj úspory, jímž by se dalo zabránit 

duplicitě a zahájit zdola postupující proces budování SBOP a budoucí integrace v oblasti 

bezpečnosti v EU; 

77. vítá první pokroky, jichž dosahuje iniciativa „sdružování a sdílení schopností“ EU a 

oceňuje práci agentury EDA, jež označila jedenáct prioritních oblastí, v nichž je třeba 

podniknout kroky; zdůrazňuje zejména pokrok, jehož bylo dosaženo ve čtyřech 

oblastech: tankování paliva za letu, námořní dohled, lékařská podpora a výcvik; vyzývá 

však, aby byla tato iniciativa vybavena strategickým rámcem;  



78. lituje však, že iniciativa zaměřená na sdružování a sdílení schopností doposud nevyřešila 

žádný nedostatek zjištěný v Civilním základním cíli 2010; bere na vědomí neochotu 

členských států ujmout se jednoho ze 300 navržených projektů v oblasti sdružování 

a sdílení, které byly předloženy vojenským štábem EU v dubnu 2011, a stát se jeho vůdčí 

zemí;  

79. před zasedáním Evropské rady pro obranu, jež se má konat v příštím roce, vyzývá 

členské státy, aby zhodnotily stávající kapacity v EU a v konečném důsledku přispěly 

k udržitelnosti iniciativy, a sice s cílem zahájit plánovací proces v oblasti evropské 

obrany; 

80. vítá návrh agentury EDA vypracovat dobrovolný kodex chování pro účely sdružování 

a sdílení schopností, který by usnadnil spolupráci mezi členskými státy při získávání, 

využívání a řízení vojenských kapacit;  

81. podporuje zejména projekt týkající se tankování paliva za letu, který zahrnuje rovněž 

oblast akvizice; v této souvislosti vyjadřuje nicméně zklamání nad tím, že očekávané 

výsledky snah, které spočívají pouze v obnovování stávajících schopností namísto 

vytváření nových, jsou omezené; trvá na tom, aby členské státy chránily evropský 

charakter této iniciativy, a domnívá se, že by bylo vhodné, aby část projektu věnovanou 

akvizici řídila Organizace pro vzájemnou spolupráci v oblasti vyzbrojování (OCCAR); 

82. vítá dohodu, která byla podepsána dne 27. července 2012 mezi Evropskou obrannou 

agenturou a organizací OCCAR a jež umožní institucionalizovat vztahy mezi těmito 

dvěma agenturami, zavést integrovanější spolupráci na programech pro rozvoj 

vojenských schopností a vyměňovat si utajované informace; 

83. připomíná, že válka v Libyi rovněž zdůraznila nedostatek průzkumných bezpilotních 

letounů v evropských ozbrojených silách, a konstatuje, že v Evropě v současné době 

existují dva konkurenční projekty zaměřené na bezpilotní letouny se střední operační 

výškou letu a dlouhou vytrvalostí; bere rovněž na vědomí spolupráci mezi Francii 

a Spojeným královstvím v oblasti bezpilotních bojových letounů, pro niž by bylo 

přínosné, pokud by nebyla omezena pouze na tyto státy a otevřela se i ostatním 

evropským partnerům; 

84. domnívá se, že vytvoření Evropského velitelství vzdušné přepravy (EATC) je konkrétním 

příkladem úspěšného sdružování a sdílení schopností, a zdůrazňuje, že zřízení flotily 

letounů A400M v rámci této struktury by výrazně posílilo schopnost EU a jejích 

členských států plánovat vojenské zásahy; vybízí všechny zúčastněné státy, aby všechny 

dostupné dopravní prostředky poskytly EATC; dále vyzývá členské státy EU, které se 

neúčastní, aby se zapojily do EATC; 

85. vyzývá Komisi, Radu, členské státy a agenturu EDA, aby uvažovaly nad zaváděním 

inovačních řešení s cílem zvýšit schopnost EU plánovat vojenské zásahy, zejména 

z dvojího hlediska: partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti letecké přepravy 

soustředěné okolo malé flotily letounů A400M by umožnilo přepravovat jak humanitární 

pomoc v případě katastrof, tak vybavení a personál při misích a operacích realizovaných 

v rámci SBOP; 

86. trvá na tom, aby se posílení evropských schopností projevilo také upevněním výrobní 

a technologické základny evropského obranného průmyslu; v této souvislosti připomíná 



význam principu upřednostňování evropského zboží a vhodnost aktu o preferenčních 

nákupech zboží vyrobeného v EU, tzv. European Buying Act;  

87. poznamenává, že finanční a rozpočtová krize, již zažívá EU a její členské státy, povede 

k ztrátě know-how, nebude-li na evropské úrovni zahájen žádný zásadní program na 

dvoustranném či mnohostranném základě, a že může vést rovněž k zániku velmi 

specializované struktury průmyslu; zdůrazňuje, že malé a střední podniky evropského 

obranného průmyslu jsou rovněž ovlivněny hospodářskou a finanční krizí a že v 

některých členských státech přispívají k rozvoji hospodářství a zaměstnanosti; 

88. vítá návrh Komise týkající se programu Horizont 2020, budoucího programu v oblasti 

civilního a vojenského výzkumu financovaného EU a o zadávání veřejných zakázek 

v rámci misí SBOP; s obavami konstatuje, že dochází ke snižování prostředků 

věnovaných na výzkum a technologie, což v dlouhodobém horizontu ovlivňuje schopnost 

Evropanů udržovat si spolehlivé obranné kapacity, které by se opíraly o celý sortiment 

zbraní a vojenské výzbroje; připomíná členských státům, že se zavázaly navýšit finanční 

prostředky určené na výzkum a technologie v oblasti obrany alespoň na 2 % rozpočtu na 

obranu, a připomíná, že investice do tohoto druhu výzkumu a technologií přinesly značné 

výsledky i v oblasti civilního využití; 

89. vítá nedávné iniciativy a projekty týkající se kybernetické obrany; naléhavě vyzývá 

členské státy, aby se zejména s ohledem na budování důvěry a sdružování a sdílení 

schopností snažily více zapojovat do projektů agentury EDA, jejichž cílem je rozvíjet 

schopnosti obrany, především kybernetického charakteru; vítá skutečnost, že 

kybernetická obrana bude jednou z priorit výzkumu a technologií v oblasti obrany v 

agentuře EDA; 

90. vítá úsilí agentury EDA o na zachování evropské výrobní a technologické základny 

v oblasti obrany a stejně tak iniciativu komisařů Barniera a Tajaniho, jejímž záměrem je 

vytvořit v rámci Komise pracovní skupinu pověřenou zachováním a rozvojem tohoto 

strategického nástroje, jehož funkcí je zajistit EU a jejím členským státům nezávislost 

v oblasti obrany; žádá Komisi, aby Parlamentu předkládala informace o probíhající 

činnosti této pracovní skupiny, a vyzývá ji, aby v budoucnosti do této problematiky 

zapojila Parlament; 

91. žádá členské státy, aby v plném rozsahu uplatňovaly směrnici o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany (2009/81/ES1) za účelem větší interoperability vybavení a boje proti 

roztříštěnosti trhu, která často nahrává třetím zemím; 

92. vítá sdělení Komise ze dne 10. října 2012, které se týká průmyslové politiky a nese 

název: „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“, v němž Komise 

uznává, že odvětví obrany si bohužel udržuje zřetelný vnitrostátní rozměr, a oznamuje, že 

bude vypracována komplexní strategie na podporu konkurenceschopnosti obranného 

průmyslu; 

93. zdůrazňuje význam plánu rozvoje schopností, který sestavila agentura EDA; vyzývá 

členské státy, aby ho lépe začlenily do svého vnitrostátního plánování a aby projevily 

větší zájem o projekty agentury EDA; 

                                                 
1  Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76. 



94. domnívá se, že by Rada a členské státy měly více podporovat kapacity Unie, které by 

mohly zajistit úspory plynoucí ze sdružování schopností, zejména se jedná o agenturu 

EDA, Satelitní středisko EU a Evropskou bezpečnostní a obrannou školu; 

95. naléhavě vyzývá Radu a členské státy, aby agenturu EDA vybavily odpovídajícím 

rozpočtem a kvalifikovaným personálem, aby mohla plnit veškeré své úkoly, které jí 

ukládá Lisabonská smlouva; zdůrazňuje, že tento fakt musí být zohledněn v příštím 

víceletém finančním rámci; 

Vesmírná politika podporovaná v rámci SBOP 

96. zdůrazňuje, že pro rozhodovací a operační nezávislost EU je nezbytné disponovat 

vhodnými satelitními prostředky v oblastech kosmického snímkování, shromažďování 

informací, komunikací a dohledu nad prostorem; domnívá se, že tyto oblasti by mohly 

být předmětem intenzivnějšího sdílení a sdružování schopností vzhledem k 

platným dohodám uzavřeným na dvoustranném základě nebo společně se Satelitním 

střediskem Evropské unie, pokud jde o programy Helios, Cosmo-Skymed a SAR-Lupe; 

doufá, že program MUSIS, který má nahradit současnou generaci pozorovacích družic, 

bude příkladem spolupráce jak mezi evropskými zeměmi, tak i s ESVČ a politicko-

vojenskými orgány Unie; 

97. v souvislosti s tím vyzývá Radu a Komisi, aby prozkoumaly možnosti finanční účasti EU 

na budoucích satelitních programech kosmického snímkování tak, aby politicko-vojenské 

orgány Unie a ESVČ mohly družicím „zadávat“ úkoly a na základě svých požadavků 

a podle vlastních potřeb získávat družicové snímky regionů v krizové situaci nebo 

regionů, v nichž musí být zahájena mise SBOP; 

98. připomíná, že je nutné, aby Unie financovala Evropský program monitorování země 

(GMES), který by se měl stát po vzoru programu GALILEO zásadní infrastrukturou EU; 

Posílení schopností rychlé reakce 

99. poznamenává, že i přes úpravy provedené v mechanismu ATHENA, dřívějších 

usneseních Parlamentu a v doktríně EU pro využívání bojových skupin, jak bylo 

požadováno například ve výmarském dopisu, nebyla žádná z bojových skupin doposud 

nasazena, i když by mohly být využity jako „jednotky prvního vstupu“, dokud je 

postupem času nevystřídají další jednotky s lepším vybavením pro delší vzdálenosti a 

nasazení; 

100. domnívá se, že tato situace ohrožuje důvěryhodnost nástroje bojových skupin a obecně 

i SBOP, jelikož mohly být využity již v minulosti; povzbuzuje členské státy, aby byly 

nadále připraveny a plnily své závazky vyplývající z tohoto nástroje a aby si uvědomily, 

že vzhledem k  finančním prostředkům a lidským zdrojům investovaným do bojových 

skupin se skutečnost, že nebyly využity při několika příležitostech, stává nevýhodou; 

101. poukazuje na to, že mechanismus ATHENA by měl být dále upraven tak, aby se zvýšil 

podíl společných nákladů, a tím se zajistilo spravedlivější rozdělení finanční zátěže při 

vojenských operacích a odstranění překážek odrazujících členské státy od převzetí vůdčí 

úlohy v misích SBOP; 

102.   podporuje přezkum postupů uplatňovaných při řešení krizí, který by měl být dokončen do 



konce roku a měl by usnadnit rychlejší zahájení civilních a vojenských operací SBOP; 

domnívá se, že postupy řešení krizí by měly zůstat specificky uzpůsobeny operacím 

v rámci SBOP a neměly by zahrnovat další nástroje, jelikož by pak hrozilo, že postupy 

budou těžkopádnější; podporuje rovněž přezkum postupů financování, aby bylo možné 

ubírat se směrem k větší flexibilitě a rychlosti při uvolňování prostředků; 

Struktury a plánování 

103. domnívá se, že úloha koordinovat mise v oblasti Afrického rohu, jež byla svěřena 

operačnímu středisku, je prvním krokem k vybudování kapacity EU plánovat a řídit 

operace s dostatečným personálem a náležitými komunikačními a kontrolními 

prostředky; za politováníhodnou pokládá nicméně skutečnost, že operační středisko není 

ani trvalým ani ústředním bodem plánování a vedení vojenských a civilních misí a 

vojenských operací; 

104.  opětovně vyzývá, aby bylo v rámci ESVČ zřízeno operační velitelství EU pro účely 

operačního plánování a řízení civilních a vojenských operací, což by v případě nutnosti 

mělo být učiněno prostřednictvím soustavné strukturované spolupráce; 

105.  poznamenává, že Rada ve svých závěrech z prosince 2011 vyjádřila vůli posílit 

schopnosti předběžného plánování; v tomto smyslu podporuje rozšíření pravomocí 

Vojenského štábu EU (EUMS); domnívá se, že EUMS by mohl být při plnění tohoto 

úkolu podporován také operačním střediskem; 

106.  se zájmem si povšiml rozdělení situačního střediska na dva nové subjekty, situační sekci 

(Situation Room) na jedné straně a zpravodajské středisko (Intelligence Centre neboli 

SITCEN) na druhé straně, přičemž vítá skutečnost, že SITCEN bude muset být rozšířen, 

pokud si členské státy přejí rozvíjet i SZBP a SBOP; 

107.  doporučuje, aby byly v rámci delegací EU, které mají pro SBOP největší význam, 

vytvořeny dočasné či trvalé pracovní pozice pro odborníky v otázkách bezpečnosti, aby 

tak bylo možné lépe reagovat na bezpečnostní výzvy; žádá, aby bylo uváženo, jakou 

preventivní úlohu mohou sehrát v otázkách bezpečnosti a systémech včasného varování; 

Partnerství 

EU – NATO 

108. konstatuje, že jak Evropská unie, tak i NATO, jež pojí strategické partnerství znovu 

potvrzené na summitu v Chicagu, jsou zapojeny do několika operací, např. v Kosovu, 

Afghánistánu a v rámci boje proti pirátství v Adenském zálivu a Indickém oceánu; v této 

souvislosti připomíná význam dobré spolupráce mezi Evropskou unií a NATO; 

109. domnívá se, že budování civilních a vojenských kapacit EU bude přínosné i pro NATO 

a přispěje k vytvoření součinnosti mezi těmito dvěma organizacemi; 

110. zdůrazňuje, že patová situace spojená s turecko-kyperským konfliktem nebrání těmto 

dvěma organizacím vést na základě vhodných metod politický dialog, pracovat společně 

díky kontaktům mezi jednotlivými pracovníky a koordinovat svou činnost; vyzývá 

nicméně k vyřešení tohoto sporu s cílem zlepšit spolupráci mezi oběma organizacemi; 



111. vítá spolupráci EU a NATO v oblasti vojenských schopností, zejména spolupráci za 

účelem zamezení veškerým duplikacím mezi iniciativou sdružování a sdílení schopností 

EU a iniciativou Smart Defence organizace NATO; 

112. zdůrazňuje význam praktické spolupráce na poli kybernetické bezpečnosti a ochrany, 

která se zakládá na stávajícím doplňování při rozvoji schopností v oblasti obrany, 

a v tomto ohledu podtrhuje rovněž potřebu užší koordinace, zejména pokud jde 

o plánování, technologie, školení a vybavení; 

113. vyjadřuje zklamání nad vytvořením struktur pro řešení civilních krizí v rámci NATO 

a konstatuje, že se jedná o zbytečnou duplikaci kapacit, které jsou již zavedeny a dobře 

rozvinuty v rámci EU; 

EU – Africká unie 

114. vítá spolupráci mezi EU a Africkou unií, pokud jde o udržení míru a stability na africkém 

kontinentu; poznamenává, že EU přispívá k vytváření africké struktury pro mír 

a bezpečnost a za tímto účelem podporuje mírové úsilí Africké unie a afrických 

regionálních organizací, jako je ECOWAS, zaměřené na boj proti nestabilitě, nebezpečí 

a teroristickým hrozbám od Afrického rohu až po Sahel; 

115. připomíná, že EU je největším přispěvatelem do rozpočtu mise AMISOM, a zdůrazňuje, 

že je nutné vypracovat strategickou vizi k budoucnosti této operace; 

EU – OSN 

116.  vítá dobrou spolupráci, která byla nastolena mezi ESVČ a odborem pro mírové operace 

OSN; poznamenává, že EU by se svými bojovými skupinami mohla poskytnout jednotky 

prvního vstupu pro naléhavé operace zaměřené na udržení míru, dokud je nevystřídají 

jednotky OSN; 

EU – OBSE 

117. zdůrazňuje význam spolupráce mezi EU a OBSE v regionech společného zájmu a 

v otázkách, jako je předcházení konfliktům, řešení krizí, obnova po urovnání konfliktů 

a podpora a posilování právního státu; vyjadřuje uspokojení nad tím, že rozsah této 

spolupráce se během posledních let rozšířil a prohloubil, vyzývá však k užší koordinaci 

a součinnosti při řešení krizí a konfliktů, aby se předešlo zdvojování úsilí, a k rozvoji 

nákladově efektivních přístupů; 

Evropská unie a třetí země 

118. zdůrazňuje trvající význam zachování transatlantické vazby a vítá spolupráci mezi EU 

a USA při operacích zaměřených na řešení krizí, přičemž tato spolupráce zahrnuje mise 

EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EULEX Kosovo a EUPOL Afghanistan; 

119. vítá rámcové dohody, které EU doposud uzavřela s dvanácti třetími zeměmi s cílem 

umožnit jejich účast na civilních a vojenských operacích prováděných v rámci SBOP; 

o 

o     o 



120. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké 

představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám 

a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi NATO, předsedovi 

Parlamentního shromáždění NATO, generálnímu tajemníkovi OSN, úřadujícímu 

předsedovi OBSE a předsedovi Parlamentního shromáždění OBSE. 

 


