
 

Výroční zpráva Evropského Parlamentu o provádění 

společné bezpečnostní a obranné politiky v roce 2021 

Zdroje: 

Výroční zpráva 

Souhrn 

Evropský parlament dne 21. prosince 2021 vydal obsáhlou výroční zprávu o stavu provádění 

společné obranné a bezpečnostní politiky Evropské Unie v roce 2021. 

S ohledem na faktografický obsah a způsob hodnocení významných mezinárodních událostí 

v kontextu s pozicí Evropské Unie je obsah zprávy převzat prakticky v plném znění. 

 

1. Evropský Parlament zdůrazňuje, že EU čelí: 

- novým a vyvíjejícím se hrozbám vycházejícím ze státních i nestátních aktérů v multipolárním světě, 

jako je terorismus, vzestup autoritářství, hybridní hrozby skrze prostředky hybridní války, jako jsou kybernetické 

útoky a využívání migrace, dezinformací a zahraničního vměšování, které stíraly hranice mezi válkou a mírem, 

zvyšovaly hrozby pro přírodní zdroje, energetickou bezpečnost a změnu klimatu; 

-     zvýšené militarizaci po celém světě s opakující se globální mocenskou soutěží  

s rostoucím vojenským rozměrem a rostoucím geopolitickým napětím, věk „nemíru“ charakterizovaný 

nepřátelskou konkurencí, omezeným úsilím o odzbrojení a mezinárodními režimy kontroly zbrojení, šířením 

zbraní hromadného ničení (ZHN), včetně jaderných zbraní, a použití chemických zbraní; 

- stále nestabilnímu sousedství, jak na východě, tak na jihu; 

2. konstatuje, že roku 2020 dominovala pandemie COVID-19 a vytvořila četné výzvy pro zahraniční, 

bezpečnostní a obrannou politiku Unie, které odhalily naši nedostatečnou koordinaci a závislost na zbytku světa; 

zdůrazňuje, že EU se z toho musí poučit, zejména s ohledem na posílení digitální a technologické suverenity  

a celkové strategické autonomie jako mezinárodního aktéra a své schopnosti a ochoty rozhodovat a v případě 

potřeby jednat autonomně v oblasti zahraničních věcí, bezpečnosti a obrany a přehodnotit svou závislost na 

aktérech, kteří nesdílejí stejné hodnoty; znovu opakuje, že je třeba, aby Unie také posílila svou autonomii v oblasti 

zdravotní péče; 

3. vítá zahájení prací na strategickém kompasu, bezprecedentní strategické reflexi, která by měla být 

dokončena v březnu 2022; zdůrazňuje, že vypracování strategického kompasu je výchozím bodem pro provádění 

společné evropské obrany v souladu s ustanoveními čl. 42 odst. 2 SEU a pro definování SBOP a že by měl 

představovat významný krok ke skutečné evropské obrannou unii, která zohledňuje specifickou ústavní situaci 

některých členských států; domnívá se, že strategický kompas by měl rozvíjet větší soudržnost v oblasti 

bezpečnosti a obrany; zdůrazňuje, že – ve vysoce multipolárním světě se zvýšenou konkurencí mezi 

supervelmocemi – může kombinovaná váha Unie přispět k zajištění bezpečnosti členů EU a že EU potřebuje silnou 

obrannou politiku EU, aby měla prostředky k účinnému úsilí o mír , lidská bezpečnost, demokracie a udržitelný 
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rozvoj; zdůrazňuje, že evropská obranná unie by byla součástí deklarovaného cíle EU dosáhnout strategické 

autonomie; konstatuje, že v této souvislosti spočívá reakce na vnější bezpečnostní výzvy Unie a jejích členských 

států především v potvrzení a praktické realizaci kapacit pro lepší hodnocení krizových situací, rychlejší 

rozhodování a další důrazná opatření, vyžadují-li to okolnosti, a v případě potřeby autonomně, aby hájila své zájmy 

a hodnoty a zároveň respektovala spojenectví a partnerství; konstatuje, že by to rozvinulo větší soudržnost Unie v 

oblasti bezpečnosti a obrany; je přesvědčen, že je naléhavě nutné vyvinout skutečnou evropskou bezpečnostní  

a obrannou unii, která bude zahrnovat všechny vojenské a civilní bezpečnostní aspekty, nástroje, rozpočty  

a schopnosti a celý cyklus konfliktu od prevence po stabilizaci po skončení konfliktu, a která bude založena na 

moderní, progresivní a silná koncepce lidské bezpečnosti, která řeší bezpečnostní požadavky občanů EU, místního 

obyvatelstva a bezpečnost a stabilitu státních institucí; naléhavě vyzývá EU, aby posílila své institucionální 

kapacity pro předcházení konfliktům, mediaci, dialog a deeskalaci; 

4. zdůrazňuje, že je důležité podporovat jej 360stupňovou analýzou hrozeb; zdůrazňuje, že ambiciózní 

odpovědí EU na tuto analýzu musí být strategický kompas, jehož výsledky musí podléhat pravidelnému  

a realistickému přezkumu s cílem vytvořit mechanismus pro průběžné posuzování hrozeb a parlamentní 

konzultace; 

5. zdůrazňuje, že strategický kompas musí umožnit posílení schopnosti Unie jednat jako stále 

důvěryhodnější strategický partner a globální mírový aktér, který posiluje a brání mezinárodní systém založený na 

pravidlech a mnohostrannou spolupráci, jakož i schopnost v případě potřeby jednat autonomně; zdůrazňuje, že 

toto cvičení musí být pravidelně aktualizováno a musí stanovit ambiciózní kurz s cílem být realistické a operativní 

a zahrnovat harmonogram provádění rozhodnutí a monitorovacích mechanismů; zdůrazňuje, že toto cvičení musí 

Unii umožnit dosáhnout konzistentního a účinného pokroku směrem ke soudržné obranné politice, společné 

strategické kultuře, společnému chápání strategických výzev EU a schopnosti předvídat hrozby a zajistit rychlou 

a koordinovanou reakci, budoucí scénáře za zásah a schopnost autonomní odolnosti, aby EU byla schopna 

mobilizovat zdroje na základě solidarity v souladu se Smlouvami, když je členský stát ohrožen a když je mimo 

EU ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a stabilita, a v konečném důsledku zajistit ochranu evropských občanů, 

zájmů a hodnot; připomíná, že současná úroveň ambicí EU v oblasti bezpečnosti a obrany, jak je stanovena  

v závěrech Rady ze dne 14. listopadu 2016, zahrnuje reakci na vnější konflikty a krize, budování kapacit partnerů 

a „ochranu Unie a jejích občanů“; zdůrazňuje význam integrovaného přístupu jako základu reakce EU na konflikty 

a krize; 

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby Parlament, zejména jeho podvýbor pro bezpečnost a obranu, dostával 

pravidelné aktualizace a zprávy o provádění strategického kompasu od Evropské služby pro vnější činnost 

(ESVČ), jakmile bude strategický kompas v březnu 2022 schválen; 

Mise a operace Společné bezpečnostní a obranné politiky v roce 2020 - hodnocení  

a doporučení. 

7. připomíná, že Unie v současnosti vysílá 11 civilních misí a sedm vojenských misí  

a operací; připomíná, že pouze tři z nich jsou operace s výkonným mandátem: námořní síly Evropské unie 

(EUNAVFOR), operace ATALANTA Somálsko, operace EUNAVFOR ve Středomoří IRINI (EUNAVFOR 

MED IRINI) a vojenské síly EU v Bosně a Hercegovině (EUFOR ALTHEA); připomíná celkovou angažovanost 

EU v Sahelu a Africkém rohu prostřednictvím šesti civilních misí (mise EU pro budování kapacit v Mali (EUCAP 

Sahel Mali), EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia) a šest vojenských misí (výcviková mise Evropské unie  

v Mali (EUTM Mali), EUTM Somalia, EUNAVFOR ATALANTA, EUNAVFOR MED IRINI) ; konstatuje, že 

tyto mise a operace dosud plně nevyužily svůj potenciál a trpí dopadem pandemie COVID-19, která ovlivnila 



 

jejich činnost a omezila jejich účinnost; navrhuje, aby rozpočet, plánování a vybavení misí a operací EU SBOP 

byly posouzeny s ohledem na ponaučení z COVID-19, a proto zvažuje přezkum výsledků a případně úpravu jejich 

mandátu jako součást standardního strategického přezkumu mise; 

8. zdůrazňuje význam udržitelné stability, lidské bezpečnosti a prosperity pro Unii v jejím sousedství; 

konstatuje, že vojenské mise SBOP se nyní téměř výhradně zaměřují na výcvik ozbrojených sil (EUTM), bez 

exekutivního rozměru a s omezenou podporou; domnívá se, že aniž by byl dotčen nevýkonný rozměr těchto misí, 

měl by být posílen jejich mandát s důrazem na koučování, aby evropští poradci mohli v terénu co nejpřesněji 

ověřit, zda byly programy odborné přípravy řádně prováděny a zda jsou v souladu s operačními potřebami místních 

ozbrojených sil; 

9. zdůrazňuje, že dodávky zbraní pod záštitou Evropského mírového projektu by měly být plně v souladu 

se společným postojem EU k vývozu zbraní, mezinárodním právem v oblasti lidských práv a humanitárním právem 

a měly by zahrnovat účinná ustanovení o transparentnosti; 

10. odsuzuje činy vůdců převratu v Mali; je hluboce znepokojen nedostatkem základních státních služeb  

v Mali a v Sahelu obecně; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zhoršující se bezpečností v regionu; je hluboce 

znepokojen zprávami generálního tajemníka OSN, které uvádějí vážná minulá i pokračující porušování lidských 

práv a vážná porušování mezinárodního humanitárního práva, včetně údajných válečných zločinů, spáchaných 

ozbrojenými skupinami včetně teroristických skupin, malijskými ozbrojenými silami a dalšími ozbrojenými silami 

G5 Sahel; hluboce lituje beztrestnosti v tomto ohledu a zdůrazňuje, že tyto pokračující zločiny rovněž podkopávají 

evropské a mezinárodní úsilí o vytvoření bezpečného a bezpečného prostředí a boj proti ozbrojeným skupinám  

a teroristům; zdůrazňuje rostoucí zapojení nepřátelských aktérů v regionu, který je životně důležitý pro naši 

bezpečnost, což by mohlo ohrozit společný cíl EU a Mali, kterým je lidská bezpečnost, mír, stabilita a udržitelný 

rozvoj v zemi, kde ostatní aktéři, kteří nemusí nutně sdílet totéž etické zásady, protože EU a její členské státy jsou 

ochotny zaplnit mezery ve schopnostech, bez ohledu na dodržování mezinárodních norem právního státu nebo 

válečného práva; vyjadřuje své vážné znepokojení nad rostoucím vlivem zahraničních soukromých vojenských 

společností a možnými plány malijské vlády zahájit spolupráci se soukromou ruskou vojenskou společností, 

kremelskou zástupkyní Wagner Group, na výcviku jejích ozbrojených sil; poukazuje na to, že taková spolupráce 

je neslučitelná se spoluprací v oblasti bezpečnosti a obrany s EU, zejména EUTM Mali, a proto by EU vyžadovala, 

aby přehodnotila svou angažovanost v Mali; naléhavě vyzývá současné malijské orgány, aby se zdržely uzavírání 

smluv se skupinou Wagner a umožnily jejím zaměstnancům vstup na území Mali; obecněji zdůrazňuje, že je třeba 

pečlivě sledovat činnost soukromých bezpečnostních a vojenských společností, které zvyšují svou globální stopu 

ve zranitelných oblastech včetně Afriky, Latinské Ameriky a východní Evropy, a připomíná, že je důležité o této 

záležitosti informovat Parlament; 

11. bere na vědomí oznámení o reorganizaci francouzské vojenské akce v Sahelu ve spojení a po konzultaci 

s našimi mezinárodními a africkými partnery; zdůrazňuje, že k tomuto vývoji by mělo dojít v úzké konzultaci se 

všemi mezinárodními partnery, zejména evropskými, kteří jsou přítomni v Sahelu; vítá pokračující závazek EU  

a členských států stabilizovat země G5 Sahel, zejména prostřednictvím podpory společných sil G5 Sahel, 

posílením misí SBOP EU a rostoucím zapojením ozbrojených sil evropských členských států do Takuba Task 

Force; 

 

12. vítá přizpůsobení nového rozšířeného mandátu EUTM Mali; vyzývá k posílení strukturální spolupráce  

a nevýkonné podpory ozbrojených sil a k urychlení procesu regionalizace, který umožní misi poskytovat 

vojenskou pomoc ozbrojeným silám zemí G5, a zejména Burkině Faso a Nigeru, což bude mít důsledky pro 

mezinárodní, evropské a africké partnery; zdůrazňuje možnosti, které nabízí Evropský mírový nástroj, pokud jde 



 

o dodávky vybavení určeného pro výcvik malijských ozbrojených sil, což bude zásadní pro posílení akce a 

účinnosti evropské akce; je přesvědčen, že EU potřebuje rychle a účinně zvýšit své schopnosti poskytovat 

vybavení, aby mise EUCAP a EUTM neztratily svou důvěryhodnost u místních orgánů za předpokladu, že tyto 

bezpečnostní síly budou dodržovat mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv  

a budou podléhat demokratické řízení; 

13. vyzývá členské státy, aby významně přispěly ke konzultační činnosti EUTM Mali a vyslaly zaměstnance, 

kteří jsou schopni k ní přispět; připomíná, že v Sahelu musí proces regionalizace SBOP nadále posilovat spolupráci 

a koordinaci s mezinárodními aktéry i s členskými státy EU zapojenými do regionu, a to prostřednictvím 

probíhajících iniciativ, jako je Partnerství pro bezpečnost a stabilitu v Sahelu (P3S ); zdůrazňuje, že EU rovněž 

poskytuje silnou podporu pro zprovoznění společných sil G5 Sahel a jejich související policejní složky; vítá novou 

integrovanou strategii EU pro Sahel, která zahrnuje širší přístup zaměřený na posílení správy věcí veřejných  

a která klade zvláštní důraz na potřebu posílit přítomnost státu a veřejné služby v zemích tohoto regionu; 

zdůrazňuje úsilí mise EUCAP Sahel Mali na podporu rozmístění malijských bezpečnostních sil ve střední části 

Mali; zdůrazňuje úsilí EUCAP Sahel Niger pomoci Nigeru s rozvojem národní obranné a bezpečnostní politiky; 

připomíná, že regionalizace akcí SBOP podporuje integrovaný přístup EU k Sahelu a že jako taková musí 

pokračovat činnost regionální poradní a koordinační buňky (RACC); je přesvědčen, že regionalizovaný přístup  

k SBOP v Sahelu je relevantní, ale vyžaduje jasnější organizaci a koordinaci mezi současnými civilními  

a vojenskými misemi SBOP, místními aktéry a dalšími mezinárodními organizacemi, jako je mírová mise OSN – 

vícerozměrná integrovaná stabilizační mise OSN v Mali (MINUSMA) – a operace vedené francouzskou armádou; 

trvá na tom, že vzhledem k intenzitě hrozeb, kterým tato země s omezenou kapacitou čelí, je zapotřebí značného 

úsilí na pomoc Burkině Faso; připomíná, že aby byly vojenské a bezpečnostní reakce trvale účinné, musí být 

doprovázeny konkrétními a viditelnými opatřeními k zajištění základních služeb pro obyvatelstvo; zdůrazňuje, že 

je důležité být schopen aktivněji podporovat státy sousedící s Guinejským zálivem, aby mohly čelit rostoucí 

teroristické hrozbě, které čelí; zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost rostoucí nestabilitě v oblastech 

Sahelu, západní Afriky a Afrického rohu a důležité důsledky, které má vývoj v těchto regionech nejen pro africký 

kontinent, ale také pro  

14. vítá předchozí účast o účasti Mosambiku v Indii na misích a operacích SBOP v Africe; vítá aktivní účast 

Gruzie na akcích SBOP, a zejména její účast na výcvikových misích ve Středoafrické republice (SAR) a Mali; 

15. připomíná, že bezpečnostní situace v Somálsku vzbuzuje velké obavy a je zdrojem destabilizace v celém 

Africkém rohu i mimo něj; zdůrazňuje, že Al-Shabab zůstává jednou z nejmocnějších teroristických organizací 

spojených s Al-Káidou, a že by to mělo povzbudit členské státy, aby zvážily větší účast na evropských misích  

a operacích v tomto strategickém regionu a poskytnutí prostředků, které jsou pro ně potřebné; zdůrazňuje, že 

posílení rámce EUTM Somalia s poradní kapacitou ve velitelských strukturách umožňuje uplatňovat významný 

vliv na to, jak jsou operace prováděny v rámci mnohostranné vojenské pomoci; zdůrazňuje, že EUNAVFOR 

ATALANTA, EUCAP a EUTM Somalia tvoří soudržný celek podporující strategický rámec Unie pro Africký 

roh; vítá klíčovou úlohu operace ATALANTA v boji proti pirátství a obchodování s lidmi v Africkém rohu, čímž 

úspěšně chrání plavidla Světového potravinového programu i plavidla EUCAP Somálsko při poskytování 

poradenství federálním a regionálním orgánům Puntlandu a Somalilandu v oblasti rozvoje činnost pobřežní stráže 

a námořní policie; zdůrazňuje, že angažovanost EU v oblasti Afrického rohu je i nadále důležitá pro posílení 

kapacity somálských bezpečnostních sil, a rovněž konstatuje, že je třeba zlepšit jejich účinnost; vítá a dále 

podporuje účast stejně smýšlejících partnerů s cílem zajistit bezpečné vodní cesty v Adenském zálivu a Indickém 

oceánu; vyzývá k integrovanému přístupu k řešení problémů rozvoje a správy, které vedou k pirátství; 

 



 

16. se znepokojením bere na vědomí zhoršující se politickou a bezpečnostní situaci ve Středoafrické republice 

(SAR); vyzývá k obnovení otevřeného dialogu mezi vládou, demokratickou opozicí a občanskou společností  

a k oživení mírové dohody; vyjadřuje politování nad tím, že se prezident Středoafrické republiky od roku 2018 

obrátil na Wagner Group, soukromou vojenskou společnost a ruského zmocněnce, která je odpovědná za válečné 

zločiny a vážné porušování lidských práv ve Středoafrické republice; je znepokojen dopadem tohoto rozhodnutí 

na životaschopnost a účinnost výcvikové mise pro jednotky střední Afriky; odsuzuje rostoucí hrozby a nepřátelské 

incidenty zaměřené na vícerozměrnou integrovanou stabilizační misi OSN ve Středoafrické republice 

(MINUSCA) ze strany některých místních a zahraničních ozbrojených sil, včetně zahraničních bezpečnostních 

společností, a dezinformační kampaně zaměřené na činnost Unie; vítá a plně podporuje zřízení poradní mise EU 

ve Středoafrické republice (EUAM RCA); vítá činnost mise EUTM, zejména výcvik důstojníků a poddůstojníků 

středoafrických ozbrojených sil (FACA), a její příspěvek k celkovému procesu reformy bezpečnostního sektoru 

(SSR), který koordinuje MINUSCA, a plně je podporuje ; trvá na tom, že je nutné komunikovat s obyvatelstvem 

o cílech a postupu mise; zdůrazňuje, že je důležité posoudit skutečnou schopnost EU reagovat na potřeby vybavení 

FACA v rámci strategického přezkumu, který se má uskutečnit v první polovině roku 2022; trvá na tom, že v rámci 

Evropského mírového projektu musí být podporovány jednotky vytvořené EUTM podmíněné tím, že orgány 

Středoafrické republiky budou podporovat pozitivní vývoj politické, vnitřní a regionální situace; 

17. připomíná strategický význam Mosambického kanálu; vítá závazek členských států a místopředsedkyně 

/vysoké představitelky reagovat na rostoucí teroristickou hrozbu v Cabo Delgado a je znepokojen rizikem šíření 

této hrozby v této oblasti; vítá rozhodnutí Rady zahájit vojenskou výcvikovou misi Evropské unie v Mosambiku 

(EUTM Mosambique); bere na vědomí využití evropského mírového nástroje k pokrytí společných nákladů mise 

EUTM Mosambik ak poskytnutí vojenského vybavení; vyzývá Radu a ESVČ, aby co nejlépe využily Evropský 

mírový nástroj a využily těchto zkušeností ke zlepšení a rozšíření evropského mírového nástroje v budoucnu; 

konstatuje, že EUTM splňuje konkrétní cíl, konkrétně výcvik jednotek speciálních sil pro boj proti islamistickému 

povstání v regionu Cabo Delgado, včetně džihádistického hnutí Ansar al-Sunna; vyzývá k jeho co nejrychlejšímu 

nasazení vzhledem k situaci; naléhavě vyzývá členské státy, aby přispívaly k vytváření sil pro misi spravedlivěji; 

zdůrazňuje potřebu komplexní dlouhodobé koherentní strategie pro Mosambik, který rovněž potřebuje bojovat 

proti islamistickým povstáním, aby řešil nedostatky ve správě věcí veřejných a rozvojové potřeby, aby bylo 

dosaženo udržitelného řešení konfliktu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby vládní síly dodržovaly mezinárodní 

humanitární právo a aby pachatelé mimosoudních poprav, mučení, rabování a jiného zneužívání byli postaveni 

před soud; 

18. vítá jednoznačný závazek Rady k operaci EUFOR Althea, jak je uvedeno v jejích závěrech ze dne 18. 

října 2021 s obnovením operace Althea v roce 2020 a se změnou zaměření jejího mandátu na podporu orgánů 

Bosny a Hercegoviny (BaH) s cílem udržovat bezpečné prostředí, jakož i prostřednictvím třetího strategického 

přezkumu operace předloženého v červnu 2021; připomíná, že tato mise připravila cestu k míru, stabilizaci  

a evropské integraci Bosny a Hercegoviny a že tato mise stále hraje klíčovou roli pro bezpečnost a stabilitu Bosny 

a Hercegoviny a regionu; připomíná, že zkušenosti a ponaučení z této mise mají zásadní hodnotu pro všechny 

současné i budoucí vojenské a civilní mise a operace SBOP; je znepokojen možnými protiústavními  

a separatistickými činy srbského člena předsednictví Bosny a Hercegoviny Milorada Dodika, které podkopávají 

Daytonskou mírovou dohodu, a tím i bezpečnost a mír v regionu jako celku; zdůrazňuje, že je stále třeba udržovat 

dostatečnou kapacitu posílení nad horizontem, aby bylo možné rychle reagovat v případě zhoršení bezpečnostní 

situace; konstatuje, že tato mise by mohla být posílena zabezpečenými informačními a komunikačními kanály do 

hlavních měst členských států a zlepšením schopností shromažďovat a analyzovat informace s otevřeným zdrojem; 

zdůrazňuje význam pokračování sekundární odminovací činnosti a kolektivního výcviku ozbrojených sil Bosny  

a Hercegoviny; naléhavě vyzývá členské státy, aby splnily své závazky týkající se vytváření sil pro Althea; těší se 

na účast Ukrajiny v misi Althea; uznává důležitou spolupráci mezi EU a NATO na západním Balkáně, zejména 



 

prostřednictvím mise EUFOR Althea, jejíž operační velitelství se nachází v Nejvyšším velitelství spojeneckých sil 

v Evropě (SHAPE) díky ujednání Berlin Plus; 

19. s uspokojením bere na vědomí výsledky pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia); 

schvaluje jeho prodloužení na dobu dvou let; zdůrazňuje, že je třeba dále uvažovat o závazcích SBOP v regionu; 

důrazně odsuzuje ruskou nezákonnou okupaci a militarizaci gruzínských regionů Abcházie a Cchinvali/Jižní 

Osetie v rozporu s mezinárodním právem, což představuje vážnou hrozbu pro region Východního partnerství (VP) 

a Evropu jako celek; je znepokojen zhoršující se bezpečnostní situací na okupovaných územích Gruzie a aktivitami 

Ruské federace, které destabilizují mír a bezpečnost v regionu Východního partnerství; naléhavě vyzývá EU, aby 

nadále požadovala po Rusku, aby se konstruktivně zapojilo do ženevských mezinárodních diskusí a plnilo své 

závazky vyplývající z dohody o příměří zprostředkované EU ze dne 12. srpna 2008, zejména aby stáhlo všechny 

své vojenské síly z okupovaných území Gruzie a umožnilo pozorovací misi EU neomezený přístup na celé území 

Gruzie; odsuzuje nezákonné zadržování a únosy gruzínských občanů a zvýšenou činnost v oblasti „hranice“ podél 

správní hranice; je znepokojen dezinformačními kampaněmi zaměřenými na misi EUMM Georgia a vyzývá  

k posílení jejích kapacit pro sledování, analýzu a strategickou komunikaci; znovu potvrzuje svou neochvějnou 

podporu zemím Východního partnerství, a zejména jejich nezávislosti, suverenitě a územní celistvosti v rámci 

jejich mezinárodně uznaných hranic; vybízí EU, aby posílila své zapojení do mírového řešení konfliktů v celém 

regionu Východního partnerství; opakuje svou výzvu EU, aby zajistila, že bezpečnostní rozměr zemí Východního 

partnerství bude náležitě zohledněn ve strategickém kompasu, a aby zvážila zavedení řady bezpečnostních dohod 

– rámců pro zvýšení investic a pomoci v oblasti bezpečnosti, armády, zpravodajských služeb a kybernetické 

spolupráce – s Gruzií , Moldavsko a Ukrajina jako přidružené země s cílem posílit jejich odolnost a bezpečnost; 

20. bere na vědomí posílení poradní mise EU v Iráku (EUAM) začleněním podpory provádění reformy vnitřní 

bezpečnosti a provádění vnitrostátních strategií pro boj proti terorismu a předcházení terorismu (včetně boje proti 

násilnému extremismu) a organizované trestné činnosti; , se zvláštním ohledem na správu hranic, finanční 

kriminalitu, zejména korupci, praní špinavých peněz a obchodování s majetkem kulturního dědictví; 

21. vyzývá EU, aby se zabývala soustavnými a rostoucími hrozbami pro ochranu a zachování kulturního 

dědictví a zakročila proti pašování kulturních artefaktů, zejména v oblastech konfliktů; konstatuje, že zbavení 

některých komunit jejich kulturního dědictví a historických kořenů je v Iráku učinilo zranitelnějšími vůči 

radikalizaci; připomíná, že mise EUAM Iraq je jedinou misí nebo operací SBOP, jejíž mandát zahrnuje ochranu 

kulturního dědictví s cílem poskytovat pomoc a vzdělávání místním partnerům při řešení bezpečnostních problémů 

souvisejících s uchováváním a ochranou kulturního dědictví; vyzývá Radu a ESVČ, aby podobnou složku 

začlenily do dalších misí a operací; 

22. vybízí k vyslání členů mise evropské mise pro integrovanou pomoc při správě hranic v Libyi (EUBAM 

Libya) do Tripolisu, odkud bude vykonávat své činnosti; navrhuje, aby tato mise, která se zabývá podporou 

libyjských orgánů při likvidaci sítí organizovaného zločinu zapojených do převaděčství, obchodování s lidmi  

a terorismu v oblastech správy hranic, nadále zkoumala v rámci regionální strategie možnosti podpory; pro rozvoj 

hraničních kapacit sahelských států pod vedením EU v souvislosti s misemi SBOP v Sahelu (zejména EUCAP 

Sahel Niger); vyjadřuje své znepokojení nad osudem migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků Libye; vyzývá libyjské 

orgány a milice k uzavření zadržovacích zařízení pro migranty; 

23. vítá zahájení operace SBOP ve Středomoří, EUNAVFOR MED IRINI, a její obnovení do 31. března 

2023; zdůrazňuje svou klíčovou úlohu při uplatňování zbrojního embarga vůči Libyi v souladu s rezolucí Rady 

bezpečnosti OSN č. 2526 (2020); zdůrazňuje, že budování kapacit narušuje obchodování s lidmi a zbraněmi; 

skutečnost, že v roce 2020 obdržela mise EUNAVFOR MED IRINI mnoho zamítnutí povolení inspekcí, a to i na 

tureckých plavidlech; vyzývá ESVČ k transparentní komunikaci o této otázce; konstatuje, že EUNAVFOR MED 



 

má k dnešnímu dni velmi málo prostředků, což výrazně omezuje její schopnosti; je znepokojen skutečností, že 

NATO, které je v této oblasti aktivní prostřednictvím operace Sea Guardian, účinně nespolupracuje 

prostřednictvím zvýšené soudržnosti spolupráce nebo sdílením informací a zdrojů; zdůrazňuje strategický význam 

veřejné komunikace o misi a jejích naloděních na plavidla, přátelských přístupech a inspekcích, včetně odmítnutí; 

zdůrazňuje mezinárodní závazky týkající se pátrání a záchrany osob v nouzi na moři v plném souladu s námořním 

právem; vyzývá EU, aby hrála významnou roli ve Středomoří a stala se aktérem schopným zaručit stabilitu 

regionu; vítá výsledky styčné a plánovací buňky EU (EULPC) při poskytování bezpečnostních, zpravodajských  

a plánovacích odborných znalostí aktérům EU v Bruselu a na zemi nebo na moři (delegace EU, EUBAM, 

EUNAVFOR MED) a podpůrné misi OSN v Libyi (UNSMIL); 

 

24. vyjadřuje politování nad celkovou destabilizující úlohou Turecka v mnoha oblastech zájmu v EU a jejích 

sousedstvích, která ohrožuje mír, bezpečnost a stabilitu v regionu; je mimořádně znepokojen nezákonnými 

aktivitami Turecka a hrozbami vojenské akce proti členským státům EU, zejména Řecku a Kypru, ve východním 

Středomoří a jeho nově oznámenými nezákonnými aktivitami v kyperských a řeckých námořních zónách a důrazně 

je odsuzuje; bere na vědomí snahy o zmírnění napětí, vyjadřuje však politování nad provokativními akcemi  

a hrozbami agrese vůči operaci MED IRINI ze strany tureckých vojenských plavidel, což je v rozporu s 

mezinárodním právem a suverénními právy členských států EU; znovu opakuje, že Unie je připravena využít 

všechny nástroje a možnosti, které má k dispozici, včetně těch podle článku 29 SEU a článku 215 SFEU, k obraně 

svých zájmů a zájmů svých členských států a rovněž k udržení regionální stability; 

25. oceňuje práci poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti Ukrajina (EUAM 

Ukraine); bere na vědomí zprávu ESVČ o posouzení potřeb sektoru profesionálního vojenského vzdělávání (PME) 

na Ukrajině a vítá pokračující práci na stanovení rozsahu možného angažmá EU na Ukrajině na jejím základě, 

která doplňuje úsilí Ukrajiny a jejích mezinárodních partnerů o reformu PME v této zemi; 

26. vyzývá k oživení civilní SBOP prostřednictvím provádění 22 závazků v Civilní SBOP paktu; zdůrazňuje, 

že strategický kompas musí stanovit ambici obnovit civilní SBOP a že pakt 2.0 by měl být přijat včas; podporuje 

myšlenku, že by kompas měl nastínit základní aspekty civilní SBOP, včetně rozvoje civilních schopností po roce 

2023; podporuje myšlenku, že strategické priority pro civilní SBOP by měly být spojeny s procesem každoročního 

přezkumu paktu; zdůrazňuje potřebu pevnějšího propojení mezi SBOP, spravedlností a vnitřními věcmi a akcí pod 

vedením Komise, když vhodné as náležitým ohledem na různé úkoly a postupy obou politik předepsaných 

Smlouvou a dalších příslušných aktérů řešení krizí s cílem zvýšit příspěvek SBOP k reakci Unie na bezpečnostní 

výzvy; vyzývá EU, aby se zamyslela nad současnými postupy pro rozmístění misí a jednala podle nich s cílem 

učinit rozhodovací proces rychlejší a účinnější; je přesvědčen, že EU by měla pokračovat v komplexním hodnocení 

civilních misí EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia a EUAM RCA a přezkoumat jejich 

mandát, rozpočet a lidské zdroje, aby zajistila, že splňují skutečné potřeby, aby se podpořila jejich operace 

schopnost a účinnost; 

27. uznává přínos misí a operací SBOP k bezpečnosti a stabilitě míru, ale poukazuje na přetrvávající 

strukturální slabost a zdlouhavé rozhodovací procesy pro civilní a vojenské mise a operace SBOP; zdůrazňuje, že 

je důležité poskytnout vojenským misím flexibilnější a pevnější mandáty, které budou přizpůsobeny situaci na 

místě; vyzývá ke změnám struktur a postupů SBOP, aby bylo možné mise nasazovat rychleji, flexibilněji  

a soudržněji; zdůrazňuje naléhavou potřebu užšího propojení mezi současnými ad hoc evropskými operacemi  

a vojenskými misemi nebo operacemi SBOP, zejména při řešení naléhavé krize nebo při zaručení přístupu do 

sporných strategických oblastí; zdůrazňuje, že všechny budoucí mandáty musí mít jasnou komplexní strategii 

odchodu spojenou se seznamem zdrojů potřebných k tomuto účelu; zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny mise,  



 

a zejména vojenské mise, spolupracovaly s místními obyvateli na vybudování kapacity v přiměřené době s cílem 

umožnit udržitelný odchod; 

28. zdůrazňuje potřebu pravidelného, systematického a transparentního hodnocení všech misí a operací 

SBOP na základě příslušných strategických a operačních kritérií; vyzývá místopředsedkyni / vysokou 

představitelku, aby zahájila proces s cílem poučit se z minulých i probíhajících misí, operací a akcí a zaměřit se 

na to, jaké politické, institucionální, ale i socioekonomické okolnosti je třeba splnit pro bezpečnostní a obranné 

akce, aby účinně podpořily trvalé budování míru a posílení struktur udržitelného a demokratického řízení; považuje 

za nezbytné delegovat více operačních odpovědností za vedení a řízení misí a operací na jejich vojenské velení; 

obecněji žádá, aby vojenské struktury EU byly systematicky zapojeny do všech politik a nástrojů, které mají dopad 

na operační zapojení evropských ozbrojených sil, a zejména do práce programového výboru ERF; 

29. je hluboce znepokojen nízkou tvorbou sil pro operace a mise a důrazně vyzývá členské státy, aby se touto 

záležitostí co nejdříve zabývaly; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby poskytly misím a operacím SBOP 

nezbytný personál, výcvik a schopnosti, aby mohly plnit své mandáty a aby se staly ostražitějšími a odolnějšími 

za méně příznivých podmínek; v tomto ohledu zdůrazňuje projekt PESCO „Cisis Response Operation Core“  

v současnosti projednávaný, jehož cílem je zlepšit proces vytváření sil; zároveň vyjadřuje politování nad tím, že 

dosud se tohoto projektu PESCO účastní pouze šest členských států; vyzývá Radu a Komisi, aby plně využily 

Evropský mírový nástroj a možnosti financování z rozpočtu Unie stanovené ve Smlouvách s cílem usnadnit 

vytváření sil a vojenské rozmístění; podporuje účast třetích zemí na operacích a misích SBOP, pokud je to v 

souladu s evropskými zájmy a hodnotami; domnívá se, že tato účast by měla být rozšířena, kdykoli a kde to bude 

vhodné; 

30. je znepokojen narůstající manipulací s informacemi, dezinformacemi a hybridními hrozbami 

pocházejícími zejména z Ruska a Číny, ale také od dalších aktérů, které přímo ovlivňují několik míst a misí a 

operací SBOP, destabilizují celé regiony a delegitimizují mise EU v zahraničí; naléhavě vyzývá ke strukturované 

reakci na tyto hrozby ze strany misí a operací SBOP; zdůrazňuje v tomto ohledu potřebu společného úsilí EU, 

členských států a partnerských zemí, včetně předvídání hybridních hrozeb, kybernetických útoků a chemických, 

biologických, radiologických a jaderných (CBRN) rizik; vítá vytvoření rezervy kapacity pro reakci na krize pro 

CBRN incidenty; naléhavě žádá ESVČ, aby misím a operacím SBOP poskytla konkrétní podporu prostřednictvím 

strategické komunikace; 

31. vyzývá k posílení velitelských struktur Unie, zejména vojenského štábu (EUMS) a schopnosti vojenského 

plánování a vedení (MPCC), kterým musí být co nejdříve poskytnut potřebný personál, vybavení a zdroje, a 

schopné vyměňovat si utajované informace bezpečným způsobem, a to i s členskými státy a misemi nebo 

operacemi; v tomto ohledu lituje odložení přechodu do fáze 2 MPCC a vyzývá členské státy, aby plně dostály 

svým závazkům a umožnily to; zdůrazňuje, že je důležité, aby se MPCC co nejdříve stalo skutečnou 

plnohodnotnou strukturou velení a řízení (HQ), schopnou zajišťovat funkci zaměřenou na budoucnost a strategické 

předvídání, řídit operace a evropské mise s odezvou a flexibilitou, kterou vyžaduje strategický kontext a posílit 

strategickou operační autonomii Evropanů; 

32. zdůrazňuje, že účast žen v misích SBOP přispívá k účinnosti mise a je hnacím motorem důvěryhodnosti 

EU jako zastánce rovných práv pro ženy a muže na celém světě; vyzývá k systematičtějšímu provádění rezoluce 

Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách, míru a bezpečnosti (WPS) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2250 o 

mládeži, míru a bezpečnosti (YPS) a k posílení agendy EU pro WPS a YPS; vyzývá ke smysluplnému začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů do formulování SBOP, zejména prostřednictvím lepší rovnováhy mezi muži a ženami 

u personálu a vedení misí a operací SBOP a zvláštního školení pro nasazený personál; vyzývá k přijetí opatření k 

zajištění pracovního prostředí bez sexuálního a genderového obtěžování; opakuje svou výzvu, aby byla analýza 



 

rovnosti žen a mužů zahrnuta do nových nástrojů SBOP, včetně Evropského obranného fondu (ERF) a Evropského 

mírového nástroje; vítá skutečnost, že všechny civilní mise SBOP nyní jmenovaly poradce pro otázky rovnosti 

žen a mužů, a vyzývá vojenské mise SBOP, aby učinily totéž; vybízí členské státy EU, aby navrhovaly ženy jako 

kandidátky na stávající volná pracovní místa; vyjadřuje politování nad tím, že počet žen pracujících v misích SBOP 

a zejména ve vojenských operacích je stále velmi nízký; naléhavě vyzývá ESVČ, aby prosazovala potřebu 

konkrétního cíle pro zvýšení počtu žen v misích a operacích EU pro řešení krizí; naléhavě vyzývá členské státy, 

aby hledaly způsoby, jak posílit politiky náboru a udržení a podporovat účast žen v mírových a mírových misích; 

zdůrazňuje, že je třeba začlenit novou rozpočtovou položku EU, která by financovala pozici poradců pro otázky 

rovnosti žen a mužů ve vojenských misích SBOP; 

33. očekává společné sdělení o strategickém přístupu k podpoře odzbrojení, demobilizace a opětovného 

začlenění bývalých bojovníků, oznámené ve státě 2020; Prohlášení o záměru Unie (SOTEU), které považuje za 

včasnou revizi Koncepce EU na podporu odzbrojení, demobilizace a reintegrace (DDR) z roku 2006; zdůrazňuje 

význam reformy bezpečnostního sektoru jako priority, zejména pro naše mise SBOP; vyzývá proto Komisi a 

ESVČ, aby rozšířily nadcházející společné sdělení o DDR na reformu bezpečnostního sektoru a budování kapacit 

na podporu bezpečnosti a rozvoje (CBSD) s cílem dosáhnout konzistentního, soudržného a hluboce obnoveného 

přístupu Unie k bezpečnostní pomoci třetím zemím; požaduje soulad mezi nástroji SBOP a rozvojovou pomocí 

EU; 

 

 

Předvídání a řízení krizí. 

34.  vítá schopnost evropských armád spolupracovat při pomoci občanům v boji proti pandemii  

v roce 2020; je toho názoru, že cenný příspěvek ozbrojených sil během pandemie COVID-19 ukázal význam 

využití vojenských prostředků a schopností členských států na podporu mechanismu civilní ochrany Unie; vyzývá 

EU a členské státy, aby seriózně zvážily a plně využily podrobná opatření k provádění článku 44 SEU, aby tak 

Unie mohla rychle, účinně a s nezbytnou pružností reagovat na bezpečnostní krize se silným kolektivním 

rozměrem EU; včetně umožnění ad hoc operace, kterou již provádí skupina členských států, aby následně získala 

ex post mandát EU; vítá pozitivní sdružování a koordinační úlohu, kterou vzdušné síly hrají během pandemie 

COVID-19, zejména transfery za účelem lékařského ošetření a dodávky vybavení mezi členskými státy, jakož  

i synergie vytvořené s infrastrukturami a prostředky spojenců NATO pro leteckou přepravu a přepravu základní 

vybavení; vítá zejména úlohu Evropského velitelství pro leteckou dopravu (EATC) při evakuaci a převozu 

pacientů a dodání zdravotnického materiálu během pandemie; obecně podporuje využívání vojenské letecké 

mobility, včetně dopravy, doplňování paliva za letu a letecké lékařské evakuace v Evropě, což zajišťuje účinnost 

a efektivitu úsilí vojenské letecké dopravy v Evropě; v tomto ohledu vyzývá členské státy, aby zvážily společný 

vývoj tohoto strategického obranného vybavení, a vybízí k vytvoření nouzové vojenské jednotky EU s cílem 

usnadnit přeshraniční využívání vojenských logistických kapacit k řešení mimořádných událostí, aby bylo možné 

větší koordinace, synergie a solidarita při poskytování pomoci civilním podpůrným operacím; 

35. podporuje ambici vytvořit „sílu rychlého vstupu“, kterou prosazuje místopředsedkyně Komise, vysoká 

představitelka, která by měla zahrnovat mnohonárodní pozemní brigádu čítající přibližně 5 000 vojáků a složky 

vzdušných, námořních a speciálních sil, které lze mobilizovat v případě bezpečnostní krize; připomíná, že EU dnes 

postrádá pozemní, námořní a vzdušné know-how a schopnosti nezbytné k provádění operací prvního vstupu  

s cílem obnovit bezpečnost na místě; domnívá se, že je realistické a nezbytné, aby se členské státy jako první krok 



 

v rámci strategického kompasu dohodly na okolnostech, které by vyžadovaly mobilizaci takové síly, a dohodly se 

na jednom nebo několika operačních scénářích, včetně extrémně krátké lhůty; připomíná však, že za více než 15 

let existence nebyly bojové skupiny EU nikdy použity, zejména kvůli nedostatečnému politickému konsensu mezi 

členskými státy a složitosti provádění a financování, a to i přes možnost jejich nasazení při několika příležitostech; 

připomíná, že je třeba je uvést do provozu prostřednictvím pravidelných cvičení v terénu; vyjadřuje politování nad 

nedostatečnou angažovaností členských států vůči bojovým skupinám z politického i praktického hlediska; 

kritizuje skutečnost že v roce 2021 byla operační pouze jedna bojová skupina vedená Itálií; je znepokojen 

nedostatkem strategického plánování na roky 2022 a 2023 a vyzývá k jeho revizi; vyzývá členské státy, aby zvýšily 

svůj závazek vůči vojenským kapacitám EU; prohlašuje, že koncepce sil rychlého nasazení musí poskytovat 

přidanou hodnotu ve srovnání s bojovými skupinami EU; vyzývá proto Radu a Komisi, aby důkladně posoudily, 

prozkoumaly a rozvinuly možnosti pro vytvoření stálých jednotek, které budou trvale umístěny a budou společně 

trénovat; je přesvědčen, že nová „síla rychlého vstupu“ by měla být buď výsledkem ambiciózní reformy bojových 

skupin, nebo je zcela nahradit, aby se předešlo dalšímu zdvojování schopností v rámci SBOP EU; sdílí úroveň 

ambicí, kterou stanovila místopředsedkyně / vysoká představitelka, pokud jde o robustnost vojenských nástrojů 

EU, zejména nástrojů ad hoc; vyzývá Radu a ESVČ, aby prozkoumaly, jak nejlépe zorganizovat rozmístění 

bojových skupin EU nebo nové „síly rychlého vstupu“, uplatňování článku 44 SEU a dosud nevyužitou operační 

složku PESCO; očekává, že skloubení těchto prvků musí umožnit EU a jejím členským státům rychle a účinně 

reagovat na krize ve svém sousedství vojenskými prostředky a plnit úkoly stanovené v čl. 43 odst. 1 SEU, známé 

také jako Petersbergské úkoly; 

36. zdůrazňuje význam přesných a včasných zpravodajských informací pro podporu rozhodování a zajištění 

bezpečných misí a operací a pro lepší boj proti vlivům a dezinformačním kampaním, které se na ně zaměřují; 

vyzývá ESVČ, aby v operačních sálech zavedla zpravodajskou kapacitu vytvořením zpravodajských jednotek ve 

všech misích a operacích SBOP, které by poskytovaly zpravodajské informace v reálném čase zpravodajskému  

a analytickému středisku EU (EU IntCen), EUMS a Civilnímu plánování a Conduct Capability (CPCC) na podporu 

rozhodování; obecněji zdůrazňuje, že práce EU IntCen a zpravodajského ředitelství EUMS (EUMS INT) závisí 

na ochotě členských států sdílet informace, a vyzývá k navýšení finančních a technických zdrojů EU IntCen; 

souhlasí s analýzou předsedy Komise v jejím projevu SOTEU v roce 2021, že EU potřebuje zlepšit spolupráci 

zpravodajských služeb; zdůrazňuje význam situačního povědomí a koordinace mezi vnitrostátními 

zpravodajskými službami a vítá výzvu předsedy Komise na vytvoření společného centra EU pro informování  

o situaci, klíčového nástroje pro zlepšení strategického předvídání a strategické autonomie EU; 

37. vítá zřízení EPF v roce 2020; připomíná, že EPF bude schopna poskytnout Unii schopnost rychleji  

a účinněji reagovat na současné bezpečnostní výzvy, a proto žádá, aby byl urychleně uveden do provozu; 

zdůrazňuje, že v příslušných operačních sálech musí být poskytnuto potřebné vybavení, včetně smrtícího vybavení 

tam, kde je to relevantní a nezbytné, a školení, přičemž je třeba vzít v úvahu geograficky vyváženou povahu 

zařízení a plně respektovat osm kritérií společného postoje 944, lidská práva; a humanitární právo, podléhající 

komplexnímu posouzení rizik ex ante a trvalému sledování na úrovni EU ohledně dodávek vojenských technologií 

subjektům ze třetích zemí a účinným ustanovením o transparentnosti; zdůrazňuje, že ESVČ musí pečlivě sledovat 

a zajistit vysledovatelnost a řádné používání materiálů dodávaných našim partnerům v rámci EPF, přičemž musí 

mít na paměti 360stupňový přístup EPF; poukazuje na to, že EPF se nezabývá pouze poskytováním vybavení 

partnerům, ale funguje také jako možnost financování společných nákladů na vojenskou operaci v rámci SBOP, 

která by měla být využita v nezbytné míře; zavazuje se zajistit soudržnost a doplňkovost mezi misemi SBOP  

a operace, finanční nástroj Unie NDICI a EPF; opakuje svou výzvu k vytvoření nového správního oddělení v rámci 

ESVČ, které by tento nový nástroj řídilo; zdůrazňuje, že je třeba využít strategický kompas k vytvoření jasné vize 

o tom, jak chtějí členské státy využívat EPF v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu; 



 

38. vítá plán ESVČ z listopadu 2020 o změně klimatu a obraně, který zahrnuje konkrétní opatření řešící stále 

významnější vztah mezi klimatem a bezpečností; zdůrazňuje stále častější výskyt přírodních katastrof, 

celosvětových pandemií nebo katastrof způsobených člověkem, které, jako jsou kybernetické a hybridní hrozby, 

přispívají k současným bezpečnostním problémům, a proto vyžadují dodatečné zdroje; vybízí Unii a její členské 

státy, aby rozvíjely své schopnosti k řešení těchto nových výzev a zdůrazňuje, že řešení těchto nových 

bezpečnostních problémů by nemělo odvádět zdroje od tradičních konvenčních obranných a bezpečnostních 

kapacit; 

39. domnívá se, že instrumentalizace migračních toků přes východní vnější hranice EU spolu  

s dezinformačními kampaněmi je formou kombinované hybridní války, jejímž cílem je zastrašit a destabilizovat 

EU; vyzývá Unii, aby vypracovala příslušné právní předpisy poskytující nezbytné záruky pro účinnou reakci  

a reakci na instrumentalizaci migrace pro politické účely ze strany třetích zemí, aby zajistila účinnou ochranu 

vnějších hranic EU a ochranu lidských práv a lidské důstojnosti, a aby přijmout opatření k zamezení 

neoprávněných přechodů; znovu opakuje svou solidaritu s Lotyšskem, Litvou a Polskem tváří v tvář tomu, že 

Lukašenkův režim využívá migraci k destabilizaci EU; 

Odolnější Unie: zajištění přístupu ke sporným strategickým prostorům a posílení 

vzájemné pomoci a bezpečnosti mezi členskými státy. 

 

Obrana svobody pohybu na moři. 

 

40. poukazuje na to, že vzhledem k současnému geopolitickému napětímusí Unie bránit univerzální hodnoty 

a zásady, Charta OSN , mezinárodní právo, jako je Úmluva OSN o mořském právu (UNCLOS), multilateralismus 

a mezinárodní spolupráci a chránit své zájmy tím, že zaručí svobodu plavby, bezpečnost námořních 

komunikačních linek a pobřežní infrastrukturu; připomíná, že námořní zájmy Unie jsou úzce spojeny  

s blahobytem, prosperitou a bezpečností jejích občanů a že přibližně 90 % zahraničního obchodu Unie a 40 % 

jejího vnitřního obchodu se přepravuje po moři; zdůrazňuje kompetence a pravomoci Evropské unie, zejména 

normativní, v oblasti odolnosti; 

41. znovu opakuje, že je třeba posílit úlohu Unie jako poskytovatele mezinárodní námořní bezpečnosti; 

vyzývá Unii, aby navazovala na své námořní operace SBOP a rozvíjela je s cílem poskytnout silnou platformu pro 

další rozvoj trvalejších operačních závazků na mezinárodní úrovni; vyzývá ke zvážení možnosti organizovat 

pravidelná námořní cvičení, která by měla kombinovat prostředky s posádkou a bez posádky, kdykoli je to možné, 

s cílem zvýšit interoperabilitu; považuje za velmi důležité, aby si Unie udržela stabilní a bezpečné prostředí  

v mořích, které ji obklopují; se znepokojením konstatuje, že koordinovaný výroční přezkum obrany (CARD) 

uznal, že schopnosti námořního velení a řízení, zpravodajství, sledování a průzkumu jsou „významnými 

mezerami“; vítá šest zaměřených projektů PESCO rozvoj námořních schopností, jakož i společných programů 

rozvoje námořních schopností; zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie a NATO úzce spolupracovaly na přijetí účinného 

společného přístupu k hrozbám pro námořní bezpečnost, jako je přeshraniční a organizovaný zločin, včetně sítí 

organizovaného zločinu zapojených do obchodování s lidmi, obchodu se zbraněmi a drogami, pašování  

a nezákonný rybolov; 

42. vítá v této souvislosti zahájení koncepce koordinované námořní přítomnosti (CMP) a pilotního projektu 

v Guinejském zálivu; vyzývá k tomu, aby se tato koncepce založená na analýze potřeb, která zahrnuje možnost 

přispět k deeskalaci regionálního napětí, rozšířila na další oblasti zájmu, zejména na indicko-pacifický region,  

s cílem zajistit a ochránit Evropu; mezinárodní postoj a hodnoty; žádá, aby byla tato koncepce a příslušné 



 

probíhající mise vyhodnoceny a projednány v Parlamentu; rovněž vyzývá Komisi, aby v příští aktualizaci svého 

sdělení o mezinárodní správě oceánů plánované na rok 2022 věnovala zvláštní pozornost bezpečnostním  

a obranným aspektům; vyzývá námořní členské státy, aby posílily své vojenské námořní kapacity s cílem řešit 

asymetrické i konvenční hrozby pro námořní bezpečnost, svobodu plavby a modrou ekonomiku EU; vyzývá EU, 

aby do roku 2022 aktualizovala svou strategii námořní bezpečnosti; vítá zahájení mise European Maritime 

Awareness v Hormuzském průlivu (EMASOH) počátkem roku 2020 a podporuje její dvojí cíl: „zaručit bezpečné 

prostředí pro plavbu a zmírnit současné regionální napětí“; vítá „komplexní a koordinovaný“ strategický přezkum 

EUNAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia a EUCAP Somalia a jejich rozšíření s cílem zahrnout všechny 

bezpečnostní aspekty; 

Boj proti hybridním hrozbám. 

 

43. odsuzuje škodlivé činy spáchané na členských státech, jako jsou hybridní útoky využívající migraci; 

vyzývá Unii a členské státy, aby zlepšily své schopnosti identifikovat hybridní hrozby; trvá na tom, aby Unie  

a členské státy rázně a koordinovaně reagovaly na jakoukoli novou zákeřnou, nezákonnou nebo destabilizující 

kybernetickou činnost tím, že plně využijí nástroje, které má EU k dispozici, a v koordinaci s jejími partnery; 

vyzývá členské státy, aby zlepšily vnitrostátní schopnosti kybernetické obrany; vyzývá Unii, aby usilovala  

o vytvoření právního nástroje, který by reagoval na hybridní hrozby, a aby rozvinula komplexní kybernetickou 

kapacitu, včetně bezpečných sítí, komunikace a sdílení informací, školení a cvičení, mimo jiné prostřednictvím 

projektů PESCO, a aby náležitě využívala soubor nástrojů EU pro kybernetickou diplomacii; vyzývá k urychlené 

revizi rámce politiky kybernetické obrany s cílem zvýšit schopnost Unie a jejích členských států v oblasti prevence, 

přisuzování, odrazování a schopnosti reagovat posílením jejich postavení, situačního povědomí, nástrojů  

a postupů; zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny orgány EU a členské státy EU spolupracovaly na všech úrovních 

při vytváření strategie kybernetické bezpečnosti, jejímž hlavním cílem by mělo být další posilování odolnosti  

a rozvoj společných a také lepších vnitrostátních, silných civilních a vojenských kybernetických schopností;  

a spolupráce s cílem reagovat na trvalé bezpečnostní výzvy; vítá proto oznámení SOTEU v roce 2021 o evropské 

politice kybernetické obrany; vítá zvýšenou spolupráci mezi členskými státy v oblasti kybernetické obrany v rámci 

PESCO, včetně kybernetických týmů rychlé reakce; připomíná, že úspěšné provádění misí a operací EU stále více 

závisí na nepřerušovaném přístupu k bezpečnému kybernetickému prostoru, a proto vyžaduje robustní a odolné 

kybernetické operační schopnosti a odpovídající reakce na útoky proti vojenským zařízením, misím a operacím; 

uznává, že do určité míry je kybernetická obrana účinnější, obsahuje-li také některé útočné prostředky a opatření 

za předpokladu, že jejich použití je v souladu s mezinárodním právem; je znepokojen závislostí EU a jejích 

členských států na zahraničních nástrojích k zajištění jejich kybernetické bezpečnosti; zdůrazňuje potřebu 

podporovat kulturu kybernetické bezpečnosti v rámci evropských veřejných a soukromých subjektů, a to  

i prostřednictvím zavádění specializovaných kurzů a osnov; bere na vědomí důležitou školicí práci, kterou 

provedla Evropská bezpečnostní a obranná akademie (EBOŠ) v oblasti kybernetické obrany, a vítá v tomto ohledu 

vytvoření kybernetického vzdělávání, školení, hodnocení a cvičení (ETEE); zdůrazňuje, že EBOŠ by měla 

využívat strukturální financování Unie, aby mohla zvýšit svůj příspěvek k podpoře dovedností EU v oblasti 

kybernetické obrany, zejména s ohledem na zvýšenou potřebu špičkových kybernetických odborníků; uznává 

rostoucí význam kybernetických a automatizovaných zpravodajských schopností; zdůrazňuje, že jde o hrozby pro 

všechny členské státy a orgány EU; naléhavě vyzývá všechny orgány EU a členské státy, aby pokračovaly ve 

zdokonalování svých kybernetických a automatizovaných technologií, a dále vybízí ke spolupráci na tomto 

technologickém pokroku; doporučuje, aby byly prozkoumány možnosti, jak podpořit budování kybernetických 

schopností našich partnerů, jako je rozšíření mandátu výcvikových misí EU tak, aby zahrnovaly i otázky 

kybernetické obrany, nebo zahájení civilních kybernetických misí; vítá uvalení sankcí na ruské, čínské  

a severokorejské pachatele kybernetických útoků, včetně WannaCry, NotPetya a operace Cloud Hopper; 



 

44. vyzývá ESVČ, aby v souladu s akčním plánem pro evropskou demokracii vytvořila soubor nástrojů EU, 

který by se měl zaměřit nejen na posílení odolnosti členských států a zúčastněných stran vůči dezinformacím, ale 

také stanovit povinné požadavky na sociální platformy a umožnit, aby občané činili informovaná rozhodnutí a také 

zlepšili schopnost EU posílit boj proti dezinformacím a úmyslnému zlovolnému chování, aby je bylo možné 

připisovat, odrazovat, čelit a sankcionovat; 

45. s ohledem na vývoj této hrozby a nezbytné přizpůsobení našich orgánů trvá na tom, aby byla v evropských 

orgánech, včetně Parlamentu, zavedena opatření ke konsolidaci jejich vnitřních kapacit; zdůrazňuje význam 

interinstitucionální koordinace, kterou zavedl tým pro reakci na počítačové hrozby pro orgány, instituce a agentury 

EU (CERT-EU); naléhavě vyzývá evropské orgány, zejména Komisi, aby poskytly nezbytné lidské zdroje  

k posílení CERT-EU; v tomto ohledu naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a/nebo 

členské státy, aby navýšily finanční a personální zdroje s cílem posílit schopnost EU bránit se kybernetickým 

útokům; 

46. vyzývá k posílení vzájemné operativní pomoci mezi členskými státy; zdůrazňuje význam provádění 

dalších cvičení založených na scénářích krizového řízení; naléhavě vyzývá členské státy, aby po dokončení 

strategického kompasu dosáhly ambiciózní společné dohody o čl. 42 odst. 7 SEU a 222 SFEU, včetně aktivace 

článku 222 SFEU a čl. 42 odst. 7 SEU v případě hypotetického scénáře kybernetického útoku; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že podmínky pro aktivaci čl. 42 odst. 7 SEU a způsoby požadované pomoci nebyly nikdy jasně 

definovány, a vyzývá k operativnějšímu provádění tohoto nástroje; 

Zachování prostoru a vzdušné suverenity Unie. 

 47. vyzývá Unii, aby vypracovala strategii obrany vesmíru s cílem zachovat autonomní a nerušený přístup 

EU a jejích členských států k vesmírným prostředkům za všech okolností; trvá na tom, že je třeba podporovat 

vznik společné evropské strategické kultury bezpečnosti a obrany ve vesmíru, omezit strategické závislosti  

a zlepšit operativní řízení evropských vesmírných programů, případně s cílem dosáhnout strategické autonomie ve 

všech ostatních oblastech; podporuje iniciativy zaměřené na posílení vesmírné politiky EU, včetně nového 

ambiciózního vesmírného programu EU, který musí usilovat o ochranu současných a minulých evropských 

vesmírných aktiv; vybízí Unii, aby zlepšila svou situační informovanost a podporu geoinformací posílením svých 

odborných kapacit prostřednictvím Satelitního střediska EU (SATCEN) a kapacit členských států s cílem zajistit 

propojení mezi SBOP a vesmírným programem EU prostřednictvím systému Galileo, zejména PRS a Copernicus, 

využít investičních možností (zejména v rámci programu Horizont Evropa a ERF) a prozkoumat další možné 

synergie mezi vesmírem a obranou (včetně schopností); zdůrazňuje, že je důležité, aby Unie měla autonomní 

přístup do vesmíru a vlastní nosné rakety; trvá na tom, že Unie by měla být průkopníkem při posilování stále více 

sporné oblasti mezinárodního vesmírného práva; vyzývá EU a její členské státy, aby aktivně podporovaly 

mezinárodní iniciativy v oblasti odzbrojení ve vesmíru; 

48. varuje, že vesmír má potenciál rychle se stát vojenskou arénou, pokud nebudou zavedeny správné 

mezinárodní právní nástroje; trvá na tom, že Unie by měla být průkopníkem při posilování stále více 

zpochybňované oblasti mezinárodního vesmírného práva, usilovat o zabránění ozbrojování vesmíru tím, že bude 

pracovat na komplexním mezinárodním právním nástroji, a v tomto ohledu podporovat aliance, mezinárodní 

spolupráci a mnohostranná řešení; 

49. vítá návrh nového evropského projektu bezpečného připojení, včetně kvantových satelitů; vyzývá  

k rychlému dokončení tohoto projektu, aby se zlepšila úroveň telekomunikační bezpečnosti v Unii; zdůrazňuje 



 

rostoucí riziko kybernetických a fyzických útoků na evropské satelity a satelity členských států; trvá na tom, že je 

třeba takovým útokům předcházet a zavést proti nim obranné mechanismy; 

50. je znepokojen pokračujícím nárůstem vesmírného odpadu, zejména na nízké oběžné dráze, který ohrožuje 

naše satelitní schopnosti, a počtem mikrosatelitů; zdůrazňuje, že nové megakonstelace satelitů dále zvyšují riziko 

kolize; vítá probíhající práci na rozvoji evropské politiky pro řízení vesmírného provozu a vyzývá k zintenzivnění 

jednání s cílem dosáhnout na to mezinárodní reakce; domnívá se, že jeden z konkrétních úspěchů takové politiky 

by měl vést ke zlepšení kapacity pro sledování vesmírného odpadu; navrhuje, aby byl SATCEN pověřen analýzou 

a vypracováním zprávy o bezpečnosti a/nebo zranitelnosti satelitů EU a členských států vůči vesmírnému odpadu, 

kybernetickým útokům a přímým raketovým útokům; 

51. bere na vědomí důležitou práci EU SATCEN; vyjadřuje politování nad tím, že financování misí SATCEN 

nemůže těžit z dlouhodobého plánování rozpočtu EU, a zdůrazňuje, že EU SATCEN by měla využívat strukturální 

financování Unie, aby bylo možné zachovat své příspěvky na činnosti Unie, zejména s cílem zajistit vysokou 

satelitní snímkování s rozlišením na podporu misí a operací SBOP; domnívá se, že by měly být zohledněny potřeby 

technologického rozvoje SATCEN pracovní program ERF; navrhuje vytvoření komunity pro analýzu 

geoprostorových dat v rámci PESCO; je přesvědčen, že SATCEN musí hrát v této souvislosti významnou úlohu; 

navrhuje, aby byla podepsána dohoda mezi Parlamentem a SATCEN, která Parlamentu umožní mít přístup k 

obrazovým a analytickým službám střediska, které považuje za užitečné pro informace a pro rozvoj svých pozic  

a rozhodování, v plném souladu s postupy SATCEN pro důvěrnost a bezpečnost; 

52. trvá na tom, že musí být zachována svoboda letecké dopravy; vyzývá Unii, aby se chránila před jakoukoli 

hrozbou pro civilní letectví nebo nerespektováním svého vzdušného prostoru a aby bránila bezpečnost 

mezinárodního letectví ve spolupráci s policejní misí NATO as partnery EU; vyzývá místopředsedkyni, vysokou 

představitelku, aby začala pracovat na posouzení vhodnosti rozšíření koncepce koordinované námořní přítomnosti 

na ovzduší; 

Ochrana strategické infrastruktury. 

53.  zdůrazňuje nové hrozby, kterým Evropa čelí, včetně hospodářského nátlaku, dezinformačních 

kampaní, zasahování do voleb a krádeží duševního vlastnictví; konstatuje, že tyto hrozby zatím nespouštějí článek 

5 Severoatlantické smlouvy ani čl. 42 odst. 7 SEU, ale že by na ně měla být dána kolektivní reakce; vyzývá ke 

zvýšené evropské koordinaci za účelem posouzení, analýzy a předcházení dalším hybridním útokům ze strany 

některých mezinárodních aktérů; žádá, aby byly zprovozněny současné nástroje Unie, aby mohly účinněji přispívat 

k prevenci a boji proti hybridním hrozbám a k ochraně kritické infrastruktury a fungování našich demokratických 

institucí, jakož i k zabezpečení našich dodavatelských řetězců, a to při zohlednění stávajících struktur a nová 

možnost provádět kolektivní protiopatření jako součást širšího hybridního souboru nástrojů; zdůrazňuje naléhavou 

potřebu, aby evropské orgány, agentury a další orgány rozvinuly své strategické komunikační schopnosti, vybavily 

se bezpečnými komunikačními systémy a schopností rychlé reakce na útoky a výrazně zvýšily svou odolnost; 

54. vyzývá Unii, aby uplatňovala poznatky získané při cvičeních na základě scénářů podle čl. 42 odst. 7 SEU 

a vypracovala pružnou a nezávaznou analýzu pro její aktivaci s cílem posílit vzájemnou pomoc a solidaritu mezi 

členskými státy; 

55. zdůrazňuje, že kabely z optických vláken jsou celosvětovou páteří našich digitálních ekonomik na 

internetu, přes který prochází 97 % veškerého internetového provozu; zdůrazňuje, že ačkoli jsou tyto kabely 

ústřední a nepostradatelnou součástí kritické infrastruktury EU, a mají proto velký geopolitický význam, staly se 

v poslední době cílem sabotáží nebo zahraničních špionážních operací; domnívá se, že EU by měla upřednostňovat 



 

bezpečnost a ochranu těchto kabelů; vyzývá EU, aby zavedla program EU pro zabezpečení optických kabelů, 

včetně výzkumu, koordinace, rozvoje politik, hlášení incidentů, vyšetřování a monitorování a školení pobřežní 

stráže; poukazuje na to, že naše moderní ekonomiky obecně, ale také obranný a bezpečnostní průmysl zvláště, 

silně závisí na polovodičích; vítá v tomto ohledu oznámení předsedy Komise, že nedostatek polovodičů by se měl 

řešit posílením výzkumu, designu a výroby v EU prostřednictvím evropského zákona o čipech; v této souvislosti 

důrazně zdůrazňuje úlohu evropského obranného a bezpečnostního průmyslu v EU, protože poskytuje prostředky 

k zajištění bezpečnosti evropských občanů a také udržitelný hospodářský rozvoj Unie; vítá úsilí EU o dosažení 

těchto cílů a vytvoření Evropské aliance pro suroviny (ERMA); 

Rozvoj civilních a vojenských schopností, zlepšování procesů a rozvoje a zajištění jejich 

soudržnosti. 

56. konstatuje, že pandemie odhalila naše zranitelná místa, slabiny a přetrvávající problémy; konstatuje, že 

EU neměla plné kapacity a schopnosti k zajištění bezpečné a koordinované evakuace svých občanů z Afghánistánu 

během chaotické vojenské evakuace mezinárodního letiště v Kábulu; vyzývá proto k důkladnému hodnocení; 

vyzývá k politické ochotě jednat také během mimořádných událostí a krizí rychle, účinně a jasně a ke snížení 

strategických závislostí Evropy, včetně případů, kdy ovlivňují vojenskou schopnost Evropy; připomíná cíl posílit 

strategickou autonomii Evropské unie, aby mohla být důvěryhodným strategickým partnerem, který je náročný  

a schopný hájit své zájmy a hodnoty; vítá v tomto ohledu práci a iniciativy Komise a činnosti ESVČ; 

57. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo s cílem umožnit rozvoj nových evropských vojenských schopností  

v souvislosti s Evropským programem rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) a Přípravnou akcí pro výzkum 

obrany (PADR) posílením evropské obranné technologické a průmyslové základny (EDTIB); která je zásadní pro 

dosažení strategické autonomie; zdůrazňuje význam silné, konkurenceschopné a inovativní EDTIB v kombinaci 

se vznikem trhu EU s obranným vybavením, který plně respektuje pravidla vnitřního trhu a společný postoj EU  

k vývozu zbraní; vyzývá Komisi, aby se z těchto nástrojů poučila pro ERF s cílem dosáhnout provozních výsledků; 

vítá přijetí nařízení o ERF a jasná pravidla, která stanoví; připomíná vysoce citlivou a strategickou povahu 

obranného výzkumu, a to jak pro průmyslovou konkurenceschopnost, tak pro strategickou autonomii EU; domnívá 

se, že pro zachování konkurenceschopnosti EDTIB je nezbytné podporovat přístup jejích společností  

k bankovnímu a nebankovnímu financování; zdůrazňuje, že výroba obrany je do značné míry dvojí povahy a slouží 

civilní oblasti; vyzývá Komisi, aby zajistila, že evropská ekoznačka a zároveň povzbudí průmysl k tomu, aby byl 

šetrnější k životnímu prostředí, zachová konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu, zejména proto, 

že hraje důležitou roli pro strategickou autonomii EU; 

58. vybízí k zavedení účinného řízení, které by zahrnovalo Komisi a členské státy pro řízení projektů na státní 

i průmyslové úrovni; doporučuje Komisi, aby prozkoumala možnosti, jak zmírnit byrokratickou zátěž s cílem 

usnadnit účast společností, zejména malých a středních podniků (MSP), na projektech ERF; vybízí k iniciativám, 

jako jsou EDIDP, PESCO a EDF, aby usnadnily zapojení malých a středních podniků zvýšením úsilí o podporu 

inkubace a kapitálových investic; doporučuje vytvoření společného mechanismu pro testování schopností v terénu 

vyvinutých v rámci EDIDP a EDF s cílem usnadnit integraci těchto schopností do národních armád; vítá 

ustanovení směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany (směrnice 2009/81/ES), jejichž cílem je 

podporovat kooperativní zadávání zakázek v oblasti obrany, a vyzývá členské státy, aby využily rozvojového úsilí 

vynaloženého v rámci ERF a rovněž zajistily dosažení přiměřené úrovně úspor z rozsahu; 

59. nutí Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí čelit roztříštěnosti vnitřního trhu EU s obrannými produkty, 

která stále vede ke zbytečnému zdvojování a násobení neefektivnosti ve výdajích na obranu ze strany členských 

států; 



 

60. vyjadřuje politování nad snížením částek přidělených v rámci VFR na ERF a vojenskou mobilitu,  

v důsledku čehož je soudržnost mezi obrannými iniciativami Unie (PESCO, CARD, EDF a Nástroj pro propojení 

Evropy (CEF)) ještě potřebnější; zdůrazňuje v tomto ohledu úlohu Evropské obranné agentury (EDA); připomíná 

závěry první CARD, a zejména význam větší soudržnosti mezi evropskými iniciativami pro upřednostňování 

schopností a vnitrostátními plánovacími procesy, a to zejména v dlouhodobém horizontu, aby byly skutečně 

uspokojeny potřeby ozbrojených sil; vyzývá Radu a Komisi, aby dále začleňovaly doporučení CARD do 

budoucích pracovních programů ERF a projektů PESCO s cílem zlepšit soudržnost mezi těmito nástroji; v tomto 

ohledu připomíná konečnou odpovědnost členských států za dosažení cíle soudržnosti evropského prostoru 

schopností, zejména v oblastech určených ve zprávě CARD; připomíná také význam závazku členských států, 

přijatého v různých rámcích, udržovat trvalé tempo investic do obrany a využívat příležitostí ERF ke stimulaci 

nových investic; zdůrazňuje, že přiměřené úrovně finančních zdrojů, personálu a prostředků jsou zásadní pro 

zajištění toho, aby Unie měla sílu a schopnost podporovat mír a bezpečnost na svých hranicích a ve světě; vyzývá 

ke zvýšení rozpočtu ERF po roce 2027; 

61. bere na vědomí zahájení inovačního fondu NATO pro nově vznikající a převratné technologie, který 

podepsalo 16 členských států EU a Spojené království; zdůrazňuje, že tento fond se zabývá tématy, na která se 

vztahuje také ERF, a vyzývá proto všechny zúčastněné členské státy EU, aby zajistily doplňkovost s ERF, aby se 

předešlo zbytečnému zdvojování; v této souvislosti zdůrazňuje nutnost úzké spolupráce mezi EU a Spojeným 

královstvím v otázkách bezpečnosti a obrany; 

62. vyzývá členské státy EU, aby se snažily zajistit, aby jejich vnitrostátní rozpočty na obranu dosahovaly 

alespoň 2 % jejich HDP; 

63. zdůrazňuje, že PESCO a ERF jsou především nástroje ve službách Unie a jejích členských států; 

zdůrazňuje , že PESCO a ERF musí umožnit posílení obranné spolupráce s vysokou evropskou přidanou hodnotou 

mezi členskými státy ; připomíná proto cíle posílit strategickou autonomii Unie, zvýšit operativnost evropských 

sil a interoperabilitu obranných systémů, snížit fragmentaci oblasti schopností a evropského obranného trhu pro 

tyto iniciativy a podpořit konkurenceschopnost EDTIB, posílení strategické autonomie, technologické suverenity, 

zlepšení operačních schopností a snížení fragmentace evropského obranného trhu; 

64. lituje nahromaděného zpoždění při revizi rozhodnutí o řízení PESCO; připomíná potřebu vytvořit finanční 

pobídky; připomíná, že účast třetích zemí v jednotlivých projektech PESCO se musí rozhodovat případ od případu, 

je-li taková účast ve strategickém zájmu Unie, zejména za účelem poskytnutí technické odbornosti nebo 

dodatečných schopností, a musí být prováděny vysoce podmíněným způsobem a na základě základ zavedené  

a účinné reciprocity; žádá, aby byl plně zapojen do rozhodnutí otevřít jakýkoli projekt PESCO účasti třetí strany; 

vítá počáteční fáze projektu vojenské mobility a vyzývá k rychlému provedení následujících fází; vítá účast 

Spojených států, Norska a Kanady na projektu vojenské mobility; vítá dvoustranná partnerství v oblasti dialogu  

o bezpečnosti a obraně, zejména s Kanadou a Norskem, dvěma významnými přispěvateli k misím a operacím 

SBOP; 

65. zdůrazňuje, že ERF musí podporovat budování a konsolidaci evropských průmyslových odvětví  

a evropských průmyslových šampionů a podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků 

prostřednictvím logiky víceletého programování zahrnujícího rozvoj technologických a kapacitních plánů, aby 

byla zajištěna nezbytná předvídatelnost; který je nezbytný pro složité dlouhodobé projekty a pro využití synergií 

civilní obrany; trvá proto na tom, že je třeba vytvořit součinnost s různými politikami Unie, a zejména  

s Horizontem Evropa a evropským vesmírným programem, aby bylo možné účinně soustředit zdroje ERF na 

vojenské otázky v užším smyslu; vítá akční plán Komise pro synergie mezi civilním, obranným a vesmírným 

průmyslem, který podporuje inovace v oblasti zboží dvojího užití; vyzývá Unii a Komisi, aby ve všech jejích 



 

politikách systematicky zohledňovaly příspěvek EDTIB ke strategické autonomii Unie; vyzývá Komisi, aby 

rovněž předložila konkrétní průmyslovou strategii pro EDTIB; 

66. vítá skutečnost, že strategický přezkum PESCO vedl ke snížení počtu projektů, které jsou více zaměřeny, 

a ke zvýšení jeho politického sledování; připomíná členským státům, že je důležité plnit své závazky v tomto 

rámci, aby projekty byly efektivnější a dosáhly plné provozní kapacity podle plánu, a to zejména do roku 2025; 

očekává proto, že příští strategický přezkum bude zahrnovat také důkladné posouzení, které musí vést k dosažení 

výsledků projektu PESCO; 

67. podporuje návrh Komise na osvobození obranného vybavení navrženého a vyvinutého v EU od DPH, což 

je pozitivní opatření usilující o standardizaci postupů na celosvětové úrovni a posílení evropské strategické 

autonomie; 

 

68. domnívá se, že koš schopností strategického kompasu by měl mít tyto cíle: 

- definovat jasné priority pro revizi plánu rozvoje schopností (CDP) a následné cykly hlavních cílů 

(tj. hlavní cíle (HLG)), 

- zefektivnit plánování; a procesy rozvoje schopností (CDP, HLG/High Impact Capability Goal 

(HICG), PESCO, CARD) a udržovat soudržnost výsledků s příslušnými procesy NATO, zejména  

s procesem obranného plánování NATO (NDPP), 

- integrovat procesy rozvoje vojenských schopností EU procesy obranného plánování a co nejlépe 

využívat obranné iniciativy EU prostřednictvím PESCO a CARD, 

 - zaměřit se na malý počet projektů, které jsou v souladu s cíli SBOP, jsou potřebné k dosažení 

úrovně ambicí EU, posilují schopnosti členských států, jsou operativní a poskytují evropskou přidanou 

hodnotu; 

69. zdůrazňuje, že digitální odvětví je příležitostí, kde rovněž existují významné hrozby, že státní a nestátní 

činitelé zasahují proti naší bezpečnosti a demokraciím, čímž se vymažou hranice stanovené zákonem  

o ozbrojených konfliktech, a že tento sektor překračuje hranice; je přesvědčen, že je nutné zajít dále, aby byl 

zajištěn přístup Evropanů k tomuto nyní spornému odvětví, a rozvíjet kulturu bezpečnosti a solidarity mezi 

Evropany a rovněž účinné nástroje k dosažení tohoto cíle; vyzývá k tomu, aby byla věnována zvláštní pozornost 

dopadu nově vznikajících technologií, aby bylo zajištěno, že budou používány a používány v celé Unii, usnadňují 

výzkum a inovace a posílí odolnost Unie, přičemž je třeba mít na paměti potřebu kontrolovat jejich používání  

a konkrétně: 

- analyzovat dopad umělé inteligence (AI) na bezpečnost a obranu, včetně škodlivého používání tohoto 

typu technologie a používání umělé inteligence členskými státy proti těmto hrozbám; 

- zdůraznit význam inovativního a konkurenceschopného EDTIB (což je prostředek, jak reagovat na 

potřeby definované členskými státy a EU), jakož i určit silné a slabé stránky; 

- zajistit bezpečnost dodavatelských řetězců (v EU i mimo ni), včetně surovin, kritických součástí  

a technologií; 



 

- sdílet výstrahy, informace a hrozby v reálném čase prostřednictvím propojení operačních středisek; 

70. vyzývá proto EU, aby se ujala vedení v celosvětovém úsilí o vytvoření komplexního regulačního rámce 

pro vývoj a používání zbraní s umělou inteligencí; vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, členské státy 

a Evropskou radu, aby přijaly společný postoj k autonomním zbraňovým systémům, který zajistí smysluplnou 

lidskou kontrolu nad kritickými funkcemi zbraňových systémů; trvá na tom, že je třeba zahájit mezinárodní jednání 

o právně závazném nástroji, který by zakazoval plně autonomní zbraně; podporuje práci na smrtících autonomních 

zbraňových systémech v rámci Úmluvy o některých konvenčních zbraních (CCW), která je v současnosti jediným 

mezinárodním fórem, kde se o těchto otázkách diskutuje; 

71. vítá obnovený závazek členských států ke společnému postoji ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 

2019/1560 a zdůrazňuje význam důkladného posouzení žádostí o povolení k vývozu technologií a vojenského 

materiálu v souladu se stanovenými kritérii; tam venku; konstatuje, že rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1560  

a odpovídající závěry ze dne 16. září 2019 odrážejí rostoucí povědomí mezi členskými státy o potřebě větší 

transparentnosti a konvergence na vnitrostátní a evropské úrovni v oblasti vývozu zbraní; vítá úsilí vynaložené na 

zvýšení transparentnosti a veřejné a parlamentní kontroly vývozu zbraní; vyzývá ke společnému úsilí o zlepšení 

hodnocení rizik, kontrol koncových uživatelů a ověřování po odeslání; 

72. je pevně přesvědčen, že vzhledem k tomu, že EU je v otázkách obrany stále ambicióznější, existuje  

a potřeba větší konvergence a soudržnosti politik členských států v oblasti vývozu zbraní; vyzývá členské státy, 

aby plně dodržovaly společný postoj 2008/944/SZBP o společných pravidlech pro kontrolu vývozu vojenských 

technologií a materiálu ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1560 a aby přísně uplatňovaly kritérium  

4 o regionální stabilitě; požaduje, aby byl mezi členskými státy zaveden konzultační mechanismus, který by 

posuzoval soulad se společným postojem; 

73. bere na vědomí společné úsilí některých členských států o rozvoj nezbytných budoucích schopností mimo 

rámec EU, zejména budoucího bojového vzdušného systému (FCAS) a hlavního pozemního bojového systému 

(MGCS); zdůrazňuje, že tyto projekty jsou důležité pro posílení evropských vojenských schopností obecně; 

zdůrazňuje, že výsledky první CARD, která určila modernizaci a pořízení hlavních bojových tankových systémů 

jako hlavní oblast spolupráce; doporučuje, aby dotyčné členské státy prozkoumaly další možnosti spolupráce  

a financování na evropské úrovni, zejména ERF, s cílem plně využít inovačního potenciálu evropského obranného 

průmyslu a dosáhnout větších úspor z rozsahu; v této souvislosti se domnívá, že projekt Tempest vedený Spojeným 

královstvím, na kterém se podílejí i členské státy EU, je zbytečnou duplikací FCAS, a proto vybízí státy, které se 

účastní obou projektů, aby oba projekty spojily a dosáhly tak úspor z rozsahu, jakož i zajistit interoperabilitu mezi 

EU a Spojeným královstvím; v této souvislosti zdůrazňuje nutnost úzké spolupráce mezi EU a Spojeným 

královstvím v otázkách bezpečnosti a obrany, budování silnějších obranných partnerství a podpory autonomie 

partnerských zemí; 

Budování silnějších obranných partnerství a podpora suverenity partnerských zemí. 

Obrana multilateralismu v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření. 

74. vyzývá k podpoře posílení a zachování architektury kontroly zbrojení v Evropě v kontextu postupné eroze 

poznamenané Spojenými státy; odstoupení států a Ruska od Smlouvy o otevřeném nebi; žádá, aby byly režimy  

a fóra pro odzbrojení aktivně podporovány a posíleny ve všech aspektech: univerzalizace, podpora provádění, 

politická a institucionální podpora a finanční podpora; vyzývá Unii, aby věnovala zvláštní pozornost CBRN riziku 

v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, se zvláštním důrazem na režim zákazu a konvenční závazky 

podle Úmluvy o chemických zbraních (CWC) a boj proti beztrestnosti; 



 

75. vítá prodloužení platnosti Nové smlouvy o omezení strategických zbraní (Nová smlouva START) a lituje 

ukončení Smlouvy o prozatímních jaderných silách (INF); bere na vědomí šíření hypersonických střel; je 

přesvědčen , že Evropská unie by měla přispět k předcházení mezinárodním závodům ve zbrojení nadzvukových 

raket ; znovu potvrzuje svou plnou podporu závazku EU a jejích členských států vůči Smlouvě o nešíření jaderných 

zbraní (NPT) jakožto základnímu kameni režimu nešíření jaderných zbraní a odzbrojení; opakuje své výzvy  

k přijetí konkrétních a účinných opatření během 10. hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní; 

trvá na tom, že je třeba zajistit, aby EU hrála silnou a konstruktivní úlohu při rozvoji a posilování globálního úsilí 

o nešíření založené na pravidlech a kontrole zbrojení a architektury odzbrojení; 

 Posílení dialogu, partnerství a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. 

76. zdůrazňuje, že Unie by měla zaujmout strategický přístup ke svým vzájemně výhodným partnerstvím 

založeným zejména na sdílených hodnotách a zásadách ochrany svých zájmů a svého cíle dosáhnout strategické 

autonomie; zdůrazňuje, že je v zájmu Unie jednat společně s partnery při plném respektování aliancí, přičemž 

strategická autonomie je součástí mnohostranného rámce; 

77. vyzývá k ještě hlubší spolupráci s mezinárodními organizacemi, a zejména s OSN, včetně mezi misemi 

SBOP a mírovými operacemi, zejména na společných místech; zdůrazňuje význam spolupráce s Organizací pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v oblasti bezpečnosti; 

 

 

78. zdůrazňuje, že je třeba posílit transatlantickou spolupráci mezi EU a USA na základě rovnocenného 

partnerství založeného na sdílených hodnotách a cílech a při respektování autonomie, zájmů a aspirací druhé 

strany; vítá navázání strategického dialogu mezi EU a USA o bezpečnosti a obraně s cílem přispět k vzájemně 

prospěšnému a vyváženému transatlantickému vztahu; vítá zejména probíhající nebo nadcházející dialogy mezi 

EU a USA o Číně, Rusku a Indo-Pacifiku; zdůrazňuje operační rozměr partnerství a význam zajištění toho, aby si 

Unie udržela svou strategickou autonomii, zejména pokud jde o předpisy Spojených států pro mezinárodní obchod 

se zbraněmi (ITAR); vítá význam tohoto formátu pro řešení hybridních hrozeb; vítá v tomto ohledu zapojení třetích 

zemí do EDA na základě správních dohod za předpokladu, že bude doprovázeno právně závaznými opatřeními  

a zárukami quid pro quo na ochranu obranných a bezpečnostních zájmů Unie a jejích členských států; vyjadřuje 

politování nad skutečností, že spojenci z EU neprobíhali žádné konzultace a informování o stažení z Afghánistánu 

a o třístranném bezpečnostním paktu AUKUS; zdůrazňuje, že by to mělo EU znovu připomenout naléhavou 

potřebu zajistit obranu EU, aby byla zajištěna schopnost EU být globálním hráčem pro mír; 

79. poukazuje na to, že nezbytná spolupráce s NATO zakotvená v čl. 42 odst. 2 Severoatlantické smlouvy se 

musí rozvíjet s náležitým ohledem na specifické vlastnosti a úlohy NATO a EU, při plném respektování 

rozhodovací autonomie obou států; organizace; vyzývá k silnějšímu NATO podporovanému silnější Evropskou 

unií (evropský pilíř v rámci NATO) a přeje si velmi hmatatelný vývoj v partnerství mezi EU a NATO, zejména  

s ohledem na rostoucí hybridizaci hrozeb, které by mělo zahrnovat parametry, které nejsou přímo vojenská ve 

strategické soutěži v době míru; uznává, že pokud jde o nové hrozby na evropské půdě, jako jsou dezinformace, 

krádeže duševního vlastnictví, ekonomický nátlak nebo kybernetická sabotáž, Evropská unie posiluje své 

schopnosti, aby se mohla stát poskytovatelem bezpečnosti; zdůrazňuje, že současná strategická situace vyžaduje 

jednoznačnou podporu NATO pro evropské iniciativy v oblasti obrany, včetně schopností, při respektování výsad 

každé organizace; připomíná význam plného provádění dohody „Berlín plus“ a umožnění sdělování utajovaných 

dokumentů mezi oběma organizacemi; domnívá se, že souběžně prováděná práce jak na strategickém kompasu 

EU, tak na očekávané aktualizaci strategické koncepce NATO představuje jedinečnou příležitost ke stanovení 



 

jasných priorit a soudržnosti, jakož i k identifikaci dalších synergií za účelem posílení transatlantické vazby  

a dalšího rozvoje mezi EU a EU; spolupráce NATO; v tomto kontextu, aby nová strategická koncepce NATO 

zohlednila a byla v souladu se Strategickým kompasem EU; uznává úlohu NATO jako základního kamene 

kolektivní bezpečnosti pro ty členské státy, které jsou rovněž členy NATO; se znepokojením však konstatuje, že 

hluboké a přetrvávající rozdíly s jedním spojencem mimo EU-NATO brání spolupráci mezi těmito dvěma 

organizacemi a podkopávají solidaritu mezi členskými státy, zejména ve strategické oblasti východního 

Středomoří; těší se na nové společné prohlášení EU-NATO; 

80. bere na vědomí potenciální exponenciální nárůst hrozeb ze strany extremistů po vystoupení NATO  

a následném převzetí moci Talibanem v Afghánistánu; vyzývá k důkladnému zvážení zkušeností z Afghánistánu 

a k aktivní strategii v regionu ke zmírnění dopadu toho, že Afghánistán je novou bezpečnou živnou půdou pro 

extremismus a terorismus; znovu potvrzuje, že je třeba vynaložit veškeré úsilí na ochranu bezpečnosti a lidských 

práv Afghánců a na jejich ochranu před násilím, pronásledováním a zabíjením; zdůrazňuje, že je třeba pokračovat 

v evakuacích, zejména těch, kteří pracovali pro EU; konstatuje, že stažení z Afghánistánu zdůraznilo potřebu, aby 

EU zvýšila svůj podíl odpovědnosti za globální bezpečnost a aby smysluplně přispěla k posílení svých schopností 

a kapacit; 

81. vyzývá k užším vztahům s demokratickými státy v indicko-pacifickém regionu a v konkrétních oblastech 

politiky (kybernetická bezpečnost, hybridní, námořní, kontrola zbrojení atd.), se Sdružením národů jihovýchodní 

Asie (ASEAN) a s partnery z Latinské Ameriky; ; zdůrazňuje bezpečnostní problémy v indicko-pacifickém 

regionu, který je pro EU velmi zajímavý; s narůstajícím znepokojením bere na vědomí neustále rostoucí hromadění 

zbraní v Číně a její vojenskou pozici, zejména hlášený test hypersonické střely a narůstající počet případů 

narušování identifikační zóny protivzdušné obrany Tchaj-wanu; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby vyřešily 

své spory mírovými prostředky a zmírnily napětí a zdržely se jednostranných opatření ke změně současného stavu; 

vyzývá všechny strany, aby dodržovaly zásady mezinárodního práva, zejména úmluvu UNCLOS; zdůrazňuje 

rostoucí význam dezinformací pocházejících z Indo-Pacifiku, které ohrožují činnost EU v tomto regionu, a vyzývá 

proto Radu a Komisi, aby tuto výzvu řešily podobným způsobem jako dezinformace pocházející z východního 

křídla EU; s vážným znepokojením bere na vědomí nedávné projevy síly a eskalaci napětí v regionálních 

hotspotech, jako je Jihočínské a Východočínské moře a Tchaj-wanský průliv; zdůrazňuje, že mír a stabilita  

v indicko-pacifických regionech mají pro EU a její členské státy velký význam; vyjadřuje vážné znepokojení nad 

pokračujícími vojenskými manévry Číny v Tchajwanském průlivu, včetně těch, které jsou zaměřeny na Tchaj-wan 

nebo probíhají v identifikační zóně protivzdušné obrany Tchaj-wanu; vyzývá ČLR, aby upustila od tohoto 

vojenského řinčení šavlí, které vážně ohrožuje mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu a indicko-pacifické oblasti; 

znovu opakuje, že je třeba vést dialog bez nátlaku nebo destabilizujících taktik na obou stranách; zdůrazňuje svůj 

nesouhlas s jakoukoli jednostrannou akcí, která by mohla narušit status quo Tchajwanského průlivu, a že jakákoli 

změna ve vztazích mezi Tchajwanským průlivem nesmí být provedena proti vůli občanů Tchaj-wanu; zdůrazňuje, 

že stále bojovnější postoj Číny vůči některým státům a územím je důvodem k obavám; zdůrazňuje, že EU by měla 

provést posouzení možných důsledků regionálního konfliktu na bezpečnost EU, což by mělo rovněž zvážit, jak by 

EU měla reagovat na zhoršující se bezpečnostní situaci v indicko-pacifickém regionu i mimo něj; vítá v současnosti 

probíhající diskusi o účasti Japonska na EUTM Mali a Mosambik. a dále indická účast na afrických operacích  

a misích SBOP; 

82. vítá podpis Dohody o strategické vojenské a obranné spolupráci mezi Řeckem a Francií jako pozitivní 

krok směrem k evropské strategické autonomii a vytvoření skutečné a fungující Evropské obranné unie; vyzývá  

k posílené spolupráci s partnerskými zeměmi ve Středomoří v boji proti extremismu, terorismu, nezákonnému 

obchodu se zbraněmi a obchodování s lidmi; 



 

83. zdůrazňuje geopolitický význam toho, aby Unie převzala hlavní odpovědnost za svou regionální stabilitu, 

bezpečnost a prosperitu a zabránila destabilizačním procesům v sousedství EU na východě, jihu a v Arktidě; 

uznává rostoucí politickou, hospodářskou, environmentální, bezpečnostní a strategickou hodnotu polárního kruhu; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve spolupráci s Arktickou radou ve všech otázkách zájmu EU  

a aby vypracovaly komplexní strategii pro tento region; bere na vědomí vznikající bezpečnostní výzvy v Arktidě 

způsobené měnícím se prostředím a rostoucím geopolitickým zájmem v regionu; zdůrazňuje potřebu začlenit 

politiku EU pro Arktidu do SBOP; zdůrazňuje, že EU musí mít jasnou představu o své úloze v otázkách 

bezpečnosti Arktidy a zapojit se do účinné spolupráce s NATO; zdůrazňuje, že Arktida musí zůstat oblastí mírové 

spolupráce, a varuje před zvýšenou militarizací regionu; 

84. uznává význam zapojení SBOP ve východním sousedství; podporuje prohlubování vojenské  

a bezpečnostní spolupráce se zeměmi Východního partnerství s cílem udržet stabilitu na hranicích Unie; opakuje 

svou výzvu k rozvoji aktivnější úlohy EU při mírovém řešení probíhajících konfliktů a při předcházení jakýmkoli 

budoucím konfliktům v regionu; vyzývá k poskytování podpory zemím Východního partnerství a k zapojení 

zainteresovaných zemí Východního partnerství do činností Evropského centra excelence pro boj proti hybridním 

hrozbám; vyzývá k vytvoření platformy spolupráce Strategických komunikací eu – Východního partnerství, která 

by řešila problémy související s bojem proti dezinformacím s cílem zlepšit odolnost zemí Východního partnerství; 

85. uznává příspěvek Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny k misím a operacím SBOP; podporuje užší 

obrannou a bezpečnostní spolupráci s těmito ceněnými partnery; 

86. vítá zahájení dialogu mezi EU a Ukrajinou o kybernetické bezpečnosti a vybízí k podobnému zapojení  

s dalšími zainteresovanými zeměmi Východního partnerství; 

87. vyjadřuje politování nad tím, že mezi Spojeným královstvím a EU neexistuje partnerství pro spolupráci 

v oblasti bezpečnosti a obrany z důvodu nezájmu britské vlády, a to navzdory ujištěním uvedeným v politickém 

prohlášení, které stanoví rámec pro budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím; ; zdůrazňuje potřebu dohody 

o zahraniční politice a bezpečnostní spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, aby bylo možné lépe řešit 

společné globální bezpečnostní výzvy; vyzývá vládu Spojeného království, aby zahájila jednání o navázání silné 

spolupráce v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti, obrany a rozvoje schopností; vyzývá k užší spolupráci  

a posílení partnerství s příslušnými africkými organizacemi, jako je Africká unie, ECOWAS, Jihoafrický 

rozvojový výbor (SADC), G5 Sahel, Panafrický parlament, 

  

podpora větší parlamentní role v Africe; dále vyzývá EU, aby dodržela své závazky přijaté na čtvrtém summitu 

EU-Afrika týkající se podpory hospodářské a politické stability a další podpory schopností afrických 

pohotovostních sil; zdůrazňuje, vzhledem k cyklické povaze konfliktů v regionu, potřebu větší politické 

angažovanosti s vládami podporovanými EU s cílem zajistit větší transparentnost, bojovat proti korupci, pěstovat 

inkluzivitu a zapojit občany ve snaze omezit explozi ozbrojených sil; a etnické konflikty v Africe; 

88. vyzývá ke spolupráci v oblasti výcviku a budování vojenských kapacit s partnerskými zeměmi 

oslabenými konflikty nebo regionálními hrozbami nebo terčem zlomyslného zahraničního vměšování; 

89. uznává úlohu zvýšeného toku nezákonných peněz do daňových rájů a riziko, které představují, pokud jde 

o zvýšenou militarizaci, financování teroristických činností a zhoršující se globální nestabilitu; vyzývá k přijetí 

dalších opatření k omezení praní špinavých peněz a posílení postavení partnerů, zejména v Africe a Latinské 



 

Americe, prostřednictvím mechanismů k omezení nejasných finančních transakcí zahrnujících orgány daňových 

rájů; 

Zlepšení evropské správy Společné obranné a bezpečnostní politiky. 

90. vítá skutečnost, že generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír (GŘ DEFIS) zahájilo činnost; vítá 

oznámení, že počátkem roku 2022 se bude konat summit evropské obrany, i skutečnost, že předseda Evropské 

rady prohlásil rok 2022 za rok evropské obrany; očekává, že obě iniciativy přinesou nový impuls pro další rozvoj 

Evropské obranné unie; vyzývá občany, akademickou obec, organizace občanské společnosti a soukromý sektor, 

aby v průběhu Konference o budoucnosti vyjádřili svá očekávání ohledně architektury SBOP, míru, obrany, 

bezpečnostní agendy, strategického kompasu a role EU ve světě Evropy; vyzývá orgány EU, aby tato očekávání 

zohlednily a převedly je do konkrétních návrhů a opatření; zdůrazňuje, že je důležité zlepšit nástroje, které má 

občanská společnost k dispozici pro zajištění jejího smysluplného zapojení do formulování obranné politiky  

a dohledu nad ní; vyzývá ke zřízení plnohodnotného výboru pro bezpečnost a obranu v Parlamentu a k formalizaci 

Rady ministrů obrany EU; 

91. připomíná úlohu, kterou hraje vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; 

vyzývá členské státy, aby posoudily reformu rozhodovacího procesu, zejména článek 31 Smlouvy o EU, rozšíření 

hlasování kvalifikovanou většinou (QMV) na zahraniční a bezpečnostní politiku EU v oblastech souvisejících se 

SBOP, jakož i prozkoumání plného využití tzv. překlenovací doložky“ a rozsah článků, které posilují solidaritu 

EU a vzájemnou pomoc v případě krizí; 

92. zdůrazňuje, že by měl být Parlament předem konzultován a měl by být řádně informován o plánování, 

úpravách a možnosti ukončení misí SBOP; zdůrazňuje, že je třeba, aby byl Parlament aktivně zapojen do 

hodnocení misí a operací SBOP s cílem posílit jejich transparentnost a jejich politickou a veřejnou podporu; 

domnívá se, že jeho doporučení by měla být řádně zohledněna; je odhodlán plně sehrát svou úlohu při kontrole 

nástroje Globální Evropa, zejména jeho mírového a bezpečnostního rozměru, a při provádění ERF; 

93. zdůrazňuje potřebu rozvíjet ještě užší spolupráci s vnitrostátními parlamenty v oblasti SBOP záležitosti  

s cílem posílit odpovědnost a kontrolu a posílit obrannou diplomacii; 

94. zdůrazňuje, že Parlament by měl být pravidelně informován a konzultován o provádění stálé spolupráce 

(PESCO) vzhledem k jejímu zásadnímu propojení s různými finančními nástroji SBOP, zejména s ERF, nad nímž 

Parlament vykonává kontrolu; 

95. trvá na významu účinných vazeb mezi různými správními strukturami EU (Komise, ESVČ, EDA atd.)  

a na potřebě podporovat dobré vztahy s Evropským parlamentem jako jediným orgánem zastupujícím občany Unie 

v souladu s příslušnými ustanovení Smluv; 

96. bude věnovat zvláštní pozornost zajištění toho, aby se zvláštní povaha vojenských záležitostí lépe 

odrážela v právu Evropské unie; za tímto účelem připomíná, že Parlament je pro zachování vojenského statutu, 

který splňuje velmi specifické požadavky vojenské profese a představuje záruku účinnosti ozbrojených sil  

v každém členském státě; vyzývá k zachování intervenčních kapacit zpravodajských služeb, protože tyto služby 

nemohou plnit svůj úkol chránit národní bezpečnost, aniž by si preventivně po dostatečně dlouhou dobu a pod 

dohledem zachovaly přístup k plně poskytovaným údajům o připojení; vnitrostátní soudy a Evropská úmluva  

o lidských právech; bere na vědomí, že Rada přijala svůj obecný přístup k balíčku jednotného evropského nebe; 

připomíná potřebu chránit suverenitu členských států a svobodu evropských ozbrojených sil jednat; pokud jde  

o poskytování služeb, připomíná požadavky národní bezpečnosti související s přístupem, spolehlivostí a integritou 



 

údajů a trvá na tom, že zahrnutí vojenských ochranných doložek do předpisů EU by mělo umožnit splnit tento 

dvojí problém; 

97. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, místopředsedkyni Komise / 

vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsedovi Evropské komise a příslušným 

komisařům, např. jako komisař pro vnitřní trh, generální tajemník Organizace spojených národů, generální 

tajemník NATO, agentury EU v oblasti vesmíru, bezpečnosti a obrany a vlády a parlamenty členských států. 

 


