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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vznik Evropského obranného fondu
KOM(2017) 295 v konečném znění, kód Rady 10164/17
DISKUSNÍ DOKUMENT
Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
KOM(2017) 315 v konečném znění, kód Rady 10165/17


Právní základ:
Dokumenty informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
8. 6. 2017 (KOM(2017) 295)
9. 6. 2017 (KOM(2017) 315)



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokumenty nelegislativní povahy, které
nepodléhají schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jejich přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vznik Evropského obranného fondu, datované dnem
15. srpna 2017, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 29. srpna 2017
prostřednictvím systému ISAP;
 k diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany, datované dnem 15. srpna 2017,
doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 29. srpna 2017 prostřednictvím systému
ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokumenty informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
V listopadu 2016 přijala Komise Evropský obranný akční plán1, který stanoví opatření k dosažení
větší evropské spolupráce v oblasti obrany a na podporu konkurenceschopnosti evropského
obranného průmyslu. Jádrem tohoto akčního plánu je zřízení Evropského obranného fondu.
Evropská rada tuto iniciativu uvítala a vyzvala Komisi, aby v první polovině roku 2017 předložila
návrhy.
V návaznosti na Evropský obranný akční plán předložila Komise dne 8. června 2017:

1

KOM(2016) 950 v konečném znění
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sdělení o zřízení Evropského obranného fondu, jehož cílem je podpořit investice do
společného výzkumu a společného vývoje obranného materiálu a technologií. Fond bude
koordinovat, doplňovat a multiplikovat investice členských států do obranného výzkumu,
vývoje prototypů a akvizic obranného materiálu a technologií;
diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany, ve kterém Komise představuje různé
scénáře, jak by bylo možné reagovat na vzrůstající hrozby, jimž Evropa čelí v oblasti
bezpečnosti a obrany.

Obsah a dopad:
Sdělení Komise - Vznik Evropského obranného fondu
Evropská obranná politika je jednou z politických priorit současné Komise. V roce 2016 byl přijat
Evropský obranný akční plán s cílem posílit evropskou spolupráci v oblasti obrany a podpořit
konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu. V rámci tohoto plánu bylo rovněž
navrženo vytvoření Evropského obranného fondu.
V souvislosti s diskusním dokumentem o budoucnosti evropské obrany a legislativním návrhem
týkajícím se programu pro rozvoj evropského obranného průmyslu představuje Komise v tomto
sdělení nástroje na podporu společného vytváření obranných kapacit členskými státy. Hlavním
nástrojem by měl být Evropský obranný fond, který bude tvořen dvěma právně odlišenými, ale
komplementárními částmi - okny:
 okno výzkumu, které bude financovat výzkumné a inovační produkty a technologie v oblasti
obrany na úrovni EU založené na spolupráci. Na úrovni EU dojde k doplnění stávajících
programů, které fungují na úrovni jednotlivých členských států, a posílení spolupráce mezi
členskými státy na základě společných priorit dohodnutých na úrovni EU. Projekty budou
vybírány Komisí ve spolupráci s odborníky dle stanovených kritérií.
Okno výzkumu již bylo zahájeno prostřednictvím přípravné akce, jejíž financování částkou
25 milionů EUR pro rok 2017 bylo schváleno v dubnu 2017. V prosinci 2017 by měly být
podepsány první grantové dohody a měl by být zajištěn rozpočet na roky 2018 a 2019 (40,
resp. 25 milionů EUR). V rámci nového víceletého finančního rámce (po roce 2020) by pak
měl být vytvořen zvláštní program EU pro obranný výzkum.
Financování bude v plné míře poskytnuto z rozpočtu EU prostřednictvím zvláštního
programu EU v rámci příštího víceletého finančního rámce. Odhadovaný rozpočet bude
kolem 500 milionů EUR ročně. Návrh na tento program obranného výzkumu bude
předložen v průběhu roku 2018, aby se mohl provádět od 1. ledna 2021. Budoucí program
obranného výzkumu bude využívat přizpůsobenou strukturu správy a řízení, která odráží
specifika odvětví obrany;
 okno schopností navazuje na okno výzkumu, zejména v oblasti podpory společného rozvoje
a získávání klíčových obranných schopností. Záměrem Komise je překlenout hranici mezi
výzkumem a vývojem a ulehčit členským státům období vývoje a zkoušek prototypů, jehož
zajištění bývá po finanční i technologické stránce náročné, prostřednictvím programů
založených na vzájemné spolupráci, při níž se případná rizika i problémy snadněji
překonávají, které častěji vedou k dosažení očekávaného výsledku.
Okno vytvoří pro členské státy pobídky ke spolupráci na společném vývoji a akvizicích
obranného materiálu a technologií prostřednictvím spolufinancování z rozpočtu EU a
praktické podpory ze strany Komise. Bude respektovat priority obranných schopností
dohodnuté členskými státy v EU. I když příspěvky pro okno schopností budou pocházet
převážně od členských států, rozpočet EU podpoří spolupráci v oblasti obrany snížením
rizika v počátečních fázích cyklu průmyslového vývoje. Tyto příspěvky poskytované
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prostřednictvím Programu rozvoje evropského obranného průmyslu podpoří
konkurenceschopnost tohoto odvětví. Znásobí financování od členských států na podporu
evropského obranného průmyslu zahájením a prováděním projektů rozvoje založených na
spolupráci.
Způsobilé budou pouze kooperativní projekty a určitá část celkového rozpočtu bude
vyčleněna na projekty s přeshraniční účastí malých a středních podniků (MSP). V rámci
navrženého specializovaného programu rozvoje obranného průmyslu se předpokládá
spolufinancování v rozsahu celkem 500 milionů EUR v letech 2019 a 2020. V období po
roce 2020 by měl fungovat větší program s odhadovaným ročním rozpočtem ve výši
1 miliardy EUR. Program umožní členským státům pákové financování s očekáváným
pětinásobným multiplikačním účinkem. Mohl by tedy generovat celkové investice do
rozvoje obranných schopností ve výši 5 miliard EUR ročně v období po roce 2020.
Flexibilní soubor finančních nástrojů poskytne řadu možností k řešení různých potřeb
členských států při zahájení programů rozvoje založených na spolupráci po fázi prototypu
a také se zřetelem na společné pořizování.
Obě okna evropského obranného fondu budou koordinována koordinačním výborem složeným ze
zástupců Komise, Vysoké představitelky, členských států, Evropské obranné agentury a průmyslu.
Programy a nástroje vytvořené v rámci obou okem budou otevřené účasti zájemců ze všech
členských států.
Dalším cílem fondu bude podpora integrace evropských dodavatelských řetězců a
konkurenceschopnosti MSP (specializované finanční nástroje, využívání strukturálních fondů a
inteligentní specializace).
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Vznik Evropského obranného fondu má nepřímý dopad na státní rozpočet ČR ve zvýšení odvodů
vlastních zdrojů ČR do rozpočtu EU. Předpokládá se, že na financování 500 mil. EUR by se ČR
podílela ve výši cca 6 mil. EUR. Další dodatečné dopady na státní rozpočet ČR budou souviset
s konkrétním zapojením ČR.
Spolufinancování investic z Evropského obranného fondu bude vyžadovat příslušné změny
v právním řádu ČR, včetně nezbytných změn pro zajištění možností financování rozvojových
projektů prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů.
Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
V návaznosti na bílou knihu o budoucnosti Evropy předložila Komise další z řady diskusních
dokumentů, tentokrát věnovaný budoucnosti evropské obrany. Dokument nejprve shrnuje hlavní
strategické, politické, hospodářské a technologické tendence, z nichž vyplývá potřeba razantní
změny způsobu, jakým Evropa přistupuje k bezpečnosti a obraně.
Pro zajištění budoucí bezpečnosti pokládá Komise za klíčové posílení spolupráce v rámci EU, a to
i v oblasti obrany; sjednocování strategických kultur a společné chápání hrozeb a vhodných reakcí;
přijetí větší odpovědnosti za vlastní bezpečnost v rámci EU, paralelně s pokračující koordinací
opatření EU a NATO; zvýšení rozsahu a efektivity výdajů na obranu; a vytvoření skutečného
jednotného trhu v oblasti obrany.
Dokument představuje tři možné scénáře vývoje do roku 2025 v závislosti na politické vůli
členských států:
 spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany - převážně dobrovolná spolupráce založená na
rozhodnutích ad hoc, omezená solidarita, klíčová úloha členských států, roztříštěný
obranný průmysl. V zásadě se jedná o zvýšenou intenzitu spolupráce v podobě, jakou ji
známe dnes, členské státy by nadále rozhodovaly o potřebách v oblasti bezpečnostní a
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obranné spolupráce na dobrovolném základě a případ od případu, zatímco EU by nadále
toto vnitrostátní úsilí doplňovala. Spolupráce v oblasti obrany by byla posílena, ale účast
EU na nejnáročnějších operacích by zůstala omezená. Evropský obranný fond by pomohl
vytvořit některé nové společné kapacity, ale členské státy individuálně by nadále měly
dohled nad většinou činností pro rozvoj a získávání obranných kapacit.
Spolupráce EU a NATO by si zachovala současný formát a strukturu;
 sdílená bezpečnost a obrana - větší finanční a operační solidarita, prohloubení spolupráce
EU a NATO, posílení schopnosti předvádět vojenskou sílu za hranicemi EU, větší podíl EU
na ochraně členských států a občanů v případě hrozeb, spolupráce mezi členskými státy
spíše jako norma než výjimka. Předpokládá mnohem užší spolupráci v oblasti obrany se
zvýšenými ambicemi v oblasti krizového managementu a ochrany členských států.
EU by hrála aktivnější roli při ochraně Evropy uvnitř jejích hranic i mimo ně. Hrála by
významnější úlohu v oblastech, jako je kybernetická ochrana, ochrana hranic nebo boj proti
terorismu, a posílila by obranný a bezpečnostní rozměr vnitřních politik EU v oblastech,
jako je energetika, zdraví, cla nebo vesmír;
 společná obrana a bezpečnost - bezpečnostní a obranná unie, solidarita a vzájemná pomoc
jako norma, ochrana Evropy jako sdílená povinnost EU a NATO, společné systematické
sledování a vyhodnocování hrozeb, vyšší stupeň integrace vnitrostátních obranných sil,
synchronizace obranných plánů a vnitrostátních priorit členských států, odvětvové politiky
v oblastech jako kybernetická bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury nebo boj proti
násilnému extremismu.
Předpokládá postupné vymezení společné obranné politiky Unie, jejímž výsledkem by byla
společná obrana vycházející z článku 42 Smlouvy o EU. Stávající ustanovení umožňuje
skupině členských států, aby posunuly evropskou obranu na další úroveň. Podle tohoto
scénáře by se obrana Evropy stala vzájemně se posilující odpovědností EU a NATO. EU by
byla schopna realizovat náročné bezpečnostní a obranné operace, které by vyžadovaly
vyšší stupeň integrace obranných sil členských států. EU by podporovala programy
společné obrany pomocí Evropského obranného fondu a zřídila by i specializovanou
Evropskou agenturu pro obranný výzkum. Tak by mohl vzniknout i skutečný evropský
obranný trh, který bude schopen chránit své strategické činnosti před externími zásahy.
Tento scénář znamená nejužší integraci v oblasti obrany a bezpečnosti EU.
Uvedené scénáře se vzájemně nevylučují, nýbrž ilustrují tři různé úrovně ambicí, pokud jde
o solidaritu. Posílit evropskou bezpečnost je naprosto nezbytné. Rozhodující úlohu budou při
vymezování úrovně těchto ambicí hrát členské státy a orgány EU je při tom podpoří. Z hlediska
budoucí perspektivy musí nyní jednotlivé státy rozhodnout o cestě, kterou se chtějí vydat, a
rychlosti, kterou chtějí zařadit, aby ochránily evropské občany.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Žádný dopad na státní rozpočet a právní řád ČR


Stanovisko vlády ČR:
Sdělení Komise - Vznik Evropského obranného fondu
Vláda ČR vítá vznik Evropského obranného fondu, který vnímá jako mezivládní platformu pro
konsolidaci a prioritizaci požadavků na budování obranných schopností EU v koherenci
s požadavky NATO a jako nástroj k realizaci opatření na podporu budování vnitřního trhu
s obranným materiálem a posilování konkurenceschopnosti obranné průmyslové a technologické
základny. Při implementaci Evropského obranného fondu bude prosazovat co nejjednodušší
6

přístup podniků k finančním zdrojům EU. V této souvislosti vláda ČR vítá úsilí Komise v přípravě
standardizovaných finančních nástrojů pro sdružování rozpočtových prostředků a další opatření
na podporu MSP v odvětví obrany.
Vláda ČR vítá snahu Komise o zajištění synchronizace rozpočtových cyklů členských států vzhledem
k záměru vlády ČR rozvíjet užší spolupráci zejména s obranným průmyslem států Visegrádské
skupiny (V4) a Německem, v jednotlivých oblastech pak i s dalšími podobně smýšlejícími státy.
Synchronizaci rozpočtů členských států EU proto vláda ČR považuje za vhodnou součást užší
spolupráce.
Vláda ČR při implementaci přípravné akce i následného nového víceletého programu bude
důsledně zohledňovat opatření k zajištění bezpečnosti dodávek.
Vláda ČR podporuje snahu Komise prostřednictvím Evropského obranného fondu podpořit vývoj
obranných produktů ve stádiu po ukončení výzkumu a vývoje. Bude prosazovat, aby bylo možné
konečný produkt nebo technologii pořizovat koordinovaným způsobem s využitím
standardizovaných finančních postupů a nástrojů. Bude rovněž dbát na to, aby obrannému
průmyslu ČR byla umožněna účast na výrobě společně pořizovaných produktů, a tím byla
podpořena bezpečnost dodávek vojenského materiálu pro českou armádu.
Pro vládu ČR bude prioritou zajistit, aby bylo možné využít Evropský obranný fond k rozvoji
domácího obranného průmyslu, a tím vytvořit podmínky k udržení stávajících
konkurenceschopných kapacit obranného průmyslu ČR a zajistit rozvoj v oblastech, které jsou pro
ozbrojené síly ČR zásadní a ve střednědobém horizontu dosažitelné. Vláda ČR bude hledat
možnosti pro využití podpory Evropského obranného fondu pro jakékoliv další oblasti výzkumu a
vývoje (VaV) a průmyslu potřebné pro sektor obrany v souvislosti s prioritami a požadavky české
armády.
V uvedených oblastech rámcových schopností bude vláda ČR hledat možnosti zapojení do
společných programů případ od případu. Podporu konkrétních subjektů obranného průmyslu
bude vláda ČR následně řešit v souladu se schválenou vládní Strategií vyzbrojování a podpory
rozvoje obranného průmyslu ČR do roku 2025, která obsahuje tři základní soubory opatření pro
podporu průmyslu. Jsou to domácí nástroje proexportní podpory, nástroje pro podporu
spolupráce na úrovni EU a NATO a nástroje podpory konkurenceschopnosti a inovací.
Vláda ČR bude prosazovat, aby grantovou podporu z Evropského obranného fondu mohla čerpat
i pracoviště VaV, která spolupracují na výzkumu a vývoji technologií pro oblast obrany, a to včetně
pracovišť vysokých škol. V této souvislosti bude prosazovat úpravu stávajících unijních právních
předpisů, které umožní zapojení armádních složek do podpory obranného průmyslu, a to včetně
umožnění podpory pro spolupracující zahraniční podniky.
V oblasti počáteční přípravné akce obranného výzkumu (do roku 2020) vláda ČR oceňuje plán
Komise ověřit si základní mechanismy a promítnout získané zkušenosti při definování rozsáhlejšího
programu obranného výzkumu EU v rámci příštího víceletého finančního rámce. Podporuje záměr
Komise oddělit financování programu obranného výzkumu od programu civilního výzkumu.
Co se týče okna schopností, vláda ČR je připravena spolupracovat a aktivně se zapojit do procesu
přípravy mechanismů k využití souboru podpůrných finančních nástrojů ve prospěch podpory
konkrétních projektů. Bude prosazovat vyřešení problematiky společného pořizování vojenského
materiálu podle jednotných technických specifikací prostřednictvím okna schopností.
Vláda ČR souhlasí s navrženým postupem Komise pro přidělování podpory projektům s účastí
minimálně tří společností z minimálně dvou členských států. Bude však navrhovat úpravu využívání
části finančních zdrojů, které budou Komisí povinně vyčleňovány pro MSP tak, aby bylo nezbytné
do projektu zapojit MSP z jiných členských států, než ve kterých jsou umístěny podniky hlavního
příjemce/konečného dodavatele. Prosazování této podmínky jako prostředku, jak dosáhnout
rozšíření spolupráce, vláda ČR považuje za důležité zejména v případě velkých projektů.
7

Pro vládu ČR je nepřijatelné, aby vznik Evropského obranného fondu negativně ovlivnil dosavadní
nastavení pravidel čerpání podpory EU v rámci jiných fondů. V této souvislosti vláda ČR zásadně
nesouhlasí s omezováním zdrojů programu GALILEO, který je pro ČR prioritní.
Ve vztahu k navrhovaným způsobům podpory vláda ČR zaujímá rezervované stanovisko
k dluhovému financování sektoru obrany. Podporuje názor Komise, že finanční nástroje použité
v Evropském obranném fondu musí respektovat zvláštnosti obranného sektoru a potřeby rozvoje
účelově vznikajících konsorcií v případě konkrétních projektů.
Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
Vláda ČR považuje oblast vnější bezpečnosti za jednu ze svých priorit v rámci diskuse o budoucím
směřování EU. Podporuje vytvoření ambiciózní bezpečnostní a obranné politiky EU, její vyšší
akceschopnost a angažovanost. Posilování bezpečnostní a obranné spolupráce by mělo probíhat
v rámci stávajícího smluvního rámce EU, který vláda ČR považuje za adekvátní. Spolupráce v oblasti
společné bezpečností a obranné politiky (SBOP) by měla probíhat za účasti všech členských států
a ve prospěch EU jako celku. Vláda ČR je však zároveň připravena podpořit využití relevantních
nástrojů, včetně Stálé strukturované spolupráce, které přispějí k efektivnímu fungování a k plnému
využití potenciálu SBOP nad rámec současného stavu.
ČR podporuje stávající průběh diskuze na unijní úrovni směřující k posilování obranné spolupráce
a ke spuštění stálé strukturované spolupráce (PESCO), která v následných fázích může vést
k systematičtější a hlubší spolupráci. V případě aktivace PESCO je zájmem vlády ČR být její součástí,
pokud možno od samotného počátku.
Vláda je názoru, že posilování evropské obranné spolupráce by se mělo vyvarovat vytváření
nežádoucích a neopodstatněných duplicit s NATO. Naopak by mělo usilovat o maximální
komplementaritu obou organizací.


Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu se dokumenty nacházejí v tzv. přípravné fázi, sdělení Komise - Vznik
Evropského obranného fondu bylo přiděleno výboru ITRE (Výbor pro průmysl, výzkum a
energetiku) jako gesčně příslušnému výboru a diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
byl přidělen výboru AFET (Výbor pro zahraniční věci) jako gesčně příslušnému výboru.
Evropská rada na zasedání dne 22 a 23. června 2017 uvítala zřízení Evropského obranného fondu
a se zájmem očekává urychlené zahájení jeho fungování. Současně vyzvala členské státy, aby určily
vhodné projekty zaměřené na schopnosti pro Evropský obranný fond a pro Program rozvoje
evropského obranného průmyslu. Evropská rada vyzývá členské státy, aby dále pracovaly na
možnostech společného pořizování kapacit v rámci Evropského obranného fondu na základě
solidních mechanismů financování.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 21. 9. 2017 a usnesením č. 412
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1.

p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ČR:
a) ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vznik Evropského obranného fondu, kód Rady
10164/17;
b) k diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany, kód Rady 10165/17;
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2. bere na vědomí:
a) sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vznik Evropského obranného fondu, kód Rady
10164/17;
b) diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany, kód Rady 10165/17;
3.

o c e ň u j e zřízení Evropského obranného fondu, který přispěje k posílení bezpečnosti
a obrany EU a stimuluje rozvoj výzkumu nových obranných technologií;

4 . u s n á š í s e postoupit dokumenty (sdělení Komise a diskusní dokument) spolu se svým
usnesením a rámcovou pozicí vlády ČR pro informaci výboru pro obranu.

9

