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Zhrnutie 
I Obrana je osobitnou oblasťou, ktorá je nerozlučne spätá so zvrchovanosťou 
členských štátov. Pre väčšinu členských štátov EÚ pozostáva európska obrana hlavne 
z dvoch dôležitých úrovní: z vlastnej obrannej spôsobilosti členských štátov 
a z kolektívnej obrany zabezpečovanej prostredníctvom NATO. V zmluve o EÚ sa 
zdôrazňuje jedinečná povaha spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), je 
v nej zakotvená vedúca úloha členských štátov a uvádzajú sa v nej viaceré obmedzenia 
týkajúce sa opatrení EÚ v tejto oblasti. 

II Až donedávna sa v oblasti obrany prijímali na úrovni EÚ len obmedzené kroky 
a európska obranná únia neexistuje. V reakcii na nové, náročné podmienky globálneho 
prostredia však EÚ spustila nové iniciatívy s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhla zvýšiť výdavky na projekty výskumu 
a vývoja súvisiace s obranou z 590 mil. EUR na 13 mld. EUR. To predstavuje 
v porovnaní so súčasným sedemročným cyklom 22-násobné zvýšenie. 

III Obrana sa tak dostala do väčšej pozornosti Dvora audítorov, keďže takéto výrazné 
a rýchle zvyšovanie objemu finančných prostriedkov prináša riziká v oblasti plnenia. 
Obrana zahŕňa rozvoj reálnych vojenských spôsobilostí s jasným potenciálom odrádzať 
od prípadných hrozieb a počíta s pripravenosťou v prípade potreby konať. 

IV Dvor audítorov preto vypracoval toto preskúmanie, ktoré je analytickým 
posúdením založeným na verejne dostupných informáciách. Zameriava sa osobitne 
na i) právny, inštitucionálny a finančný rámec v oblasti obrany a ii) súčasný stav, pokiaľ 
ide o obranné spôsobilosti a obranný priemysel členských štátov. Jeho cieľom je 
zdôrazniť niektoré z hlavných rizík spojených s novou úrovňou ambícií EÚ 
a navrhovaným zvýšením objemu finančných prostriedkov. 

V Iniciatívy EÚ v súvislosti s obranou sú pokusmi v oblasti, v ktorej má EÚ z minulosti 
len malé skúsenosti. V súčasnosti existuje riziko, že sa nemusia stanoviť primerané 
ciele a zaviesť náležité systémy na zabezpečenie takéhoto zvýšenia výdavkov EÚ 
a novej úrovne ambícií uvedenej v globálnej stratégii EÚ. 

VI Medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ existujú v strategickej oblasti výrazné 
rozdiely. Predovšetkým nemajú spoločný pohľad na hrozby ani spoločnú víziu úlohy EÚ. 
Platia v nich odlišné pravidlá vojenského zapojenia a panujú rozmanité pohľady 
na použitie vojenskej sily. Niektoré pojmy, ako sú „strategická autonómia“ alebo 
„európska armáda“, pôsobia v takomto kontexte príliš široko a nejasne. 
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VII Zásadný význam má súdržnosť iniciatív a synergií v rámci EÚ s inými rámcami, 
najmä NATO. EÚ a NATO čelia rovnakým bezpečnostným výzvam, a majú preto 
spoločné záujmy v oblasti obrany. Pre 22 členských štátov ostáva NATO hlavným 
rámcom, pokiaľ ide o kolektívnu obranu. Členské štáty EÚ majú jednotný súbor síl; 
preto, aby nedochádzalo k neefektívnemu využívaniu finančných prostriedkov 
daňových poplatníkov, bude v blízkej budúcnosti rozhodujúcou otázkou a kľúčovou 
prioritou, aby EÚ bola schopná dopĺňať NATO a aby nedochádzalo k duplicite 
a vzájomnému prekrývaniu ich funkcií. 

VIII Výrazné a nekoordinované znižovanie rozpočtov členských štátov na obranu 
spolu s nedostatočnými investíciami však nepriaznivo ovplyvnili ich vojenské 
spôsobilosti. V súčasnosti členské štáty EÚ ani zďaleka nedisponujú vojenskými 
spôsobilosťami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie úrovne vojenských ambícií EÚ. 
Brexitom sa táto situácia ešte zhorší, keďže výdavky Spojeného kráľovstva na obranu 
tvoria približne štvrtinu celkových výdavkov všetkých členských štátov EÚ na túto 
oblasť. 

IX Aj keď výdavky EÚ na obranu sa majú v blízkej budúcnosti zvýšiť, v porovnaní 
s celkovými vojenskými výdavkami členských štátov nejde o veľkú sumu (priemerne 
približne 3 mld. EUR ročne). Odhaduje sa, že ak by sa Európa mala brániť sama bez 
vonkajšej pomoci, na preklenutie medzery v oblasti vojenských spôsobilostí by 
potrebovala niekoľko stoviek miliárd EUR. Len na splnenie pravidla 2 % HDP by 
členovia NATO z EÚ potrebovali investovať ročne o 90 mld. EUR viac, t. j. v porovnaní 
s výdavkami za rok 2017 o 45 % viac.  

X Pokiaľ ide o vplyv nových iniciatív EÚ a súvisiace rapídne zvyšovanie výdavkov, 
doposiaľ nie sú stanovené alebo známe niektoré rozhodujúce podmienky, najmä: 

o účinný proces plánovania v rámci EÚ, 

o účasť členských štátov, 

o vplyv na reálne potreby v oblasti spôsobilosti, 

o rámec riadenia a zodpovednosti. 

XI Väčšia spolupráca v rámci EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany sa odôvodňuje 
hospodárskymi a priemyselnými faktormi. Predchádzajúce pokusy EÚ o podporu 
vytvorenia otvoreného a konkurencieschopného európskeho trhu s obranným 
vybavením neboli úspešné. Obmedzenie spolupráce medzi členskými štátmi vedie 
k neefektívnosti v sektore obrany v EÚ, čo ohrozuje globálnu konkurencieschopnosť 
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tohto odvetvia a jeho schopnosť rozvíjať potrebné vojenské spôsobilosti. Aj výrazné 
zvýšenie objemu finančných prostriedkov na podporu výskumu a vývoja zameraného 
na obranu však prináša riziko, že pôjde len o formálny úkon bez reálneho vplyvu 
na konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu. 

XII Prispievať k lepšej obrannej spôsobilosti v Európe si vyžaduje viac než len slová – 
je potrebné účinné vykonávanie skutočných iniciatív s cieľom podporiť 
konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu a posilniť vojenské 
spôsobilosti členských štátov pri plnom zachovaní komplementárnosti vo vzťahu 
k NATO. A napokon, úspech a budúcnosť EÚ v oblasti obrany plne závisia od politickej 
vôle členských štátov, ktoré zohrávajú ústrednú úlohu v obrannej architektúre Európy. 
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Úvod 

Základné informácie 

01 Nedávny vývoj na medzinárodnej scéne podnietil európskych lídrov, 
aby opätovne venovali pozornosť obrane ako kľúčovej politickej oblasti v súlade 
s narastajúcimi bezpečnostnými očakávaniami európskych občanov1. Ruská anexia 
Krymu, vývoj v oblasti transatlantických vzťahov, zintenzívnenie a diverzifikácia 
bezpečnostných hrozieb a obnovenie súťaže veľkých mocností priniesli v posledných 
rokoch nové podnety na obrannú spoluprácu v rámci EÚ. 

02 Väčšia spolupráca v rámci EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany sa odôvodňuje 
aj hospodárskymi faktormi. Je pravda, že obrana má silný hospodársky a priemyselný 
rozmer. Obmedzenie spolupráce medzi členskými štátmi spolu so znižovaním ich 
rozpočtov na obranu od roku 2005 vedie k neefektívnosti v sektore obrany v EÚ, čo 
ohrozuje globálnu konkurencieschopnosť tohto odvetvia a jeho schopnosť rozvíjať 
potrebné vojenské spôsobilosti2. 

03 V tejto súvislosti sa v globálnej stratégii EÚ z roku 2016 a v príslušnom pláne 
vykonávania pre oblasť bezpečnosti a obrany stanovuje pre EÚ a jej členské štáty vyššia 
miera ambicióznosti s cieľom presadzovať silnejšiu Európu. Na základe tejto novej 
úrovne ambicióznosti vzniklo v nedávnych rokoch niekoľko iniciatív a mechanizmov 
súvisiacich s obranou (pozri prílohu I). Cieľom tohto preskúmania je zhodnotiť súčasný 
stav spolupráce v oblasti obrany v EÚ s cieľom poskytnúť prehľad o vznikajúcej 
obrannej politike EÚ a špecifickom prostredí, v ktorom sa realizuje. 

Toto preskúmanie 

04 Toto preskúmanie je analytické posúdenie založené na verejne dostupných 
informáciách. Jeho cieľom nie je poskytnúť historický opis rámca obrannej politiky EÚ, 
ale zameriava sa na súčasnú situáciu a vyhliadky na nový viacročný finančný rámec 
(VFR). 

                                                      
1 Eurobarometer, č. 90, november 2018. 

2 Pracovný dokument útvarov komisie – Posúdenie vplyvu – Sprievodný dokument k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond, 
SWD(2018) 345 final, 13.6.2018. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2215
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05 Cieľom tohto preskúmania je prispieť k strategickým úvahám a tak poskytnúť 
vstup spoluzákonodarcom a zvýšiť povedomie verejnosti a ďalších zainteresovaných 
strán. Zároveň je to pre Dvor audítorov príležitosť získať poznatky a rozvinúť si interné 
zručnosti pre potreby budúcej audítorskej činnosti v tejto oblasti. 

06 V prvej časti predkladáme prehľad právneho, inštitucionálneho a finančného 
rámca súvisiaceho s obrannou politikou EÚ. V druhej časti sa zameriavame na obranu 
EÚ z hľadiska spôsobilostí aj z hľadiska priemyslu s cieľom prezentovať niektoré 
z nedávnych iniciatív podniknutých na úrovni EÚ. V celom dokumente zdôrazňujeme 
výzvy súvisiace s účinným uplatňovaním tejto politiky a hlavné riziká súvisiace 
s najnovšími ambíciami a iniciatívami EÚ a s navrhovaným zvýšením financovania 
obrany na úrovni EÚ. 

07 Fakty, ktoré sú prezentované v tomto preskúmaní, vychádzajú z: 

o preskúmania dokumentov vrátane dokumentov EÚ a publikácií z iných zdrojov (od 
expertných skupín, výskumných ústavov, odborníkov atď.), 

o rozhovorov s pracovníkmi inštitúcií a orgánov EÚ a iných inštitúcií a organizácií 
(napr. NATO a expertné skupiny). 

08 Preskúmanie zohľadňuje vývoj v oblasti obrannej politiky EÚ do 17. júna 2019. 
K návrhu tohto dokumentu sa mohli vyjadriť aj Európska komisia, Európska služba 
pre vonkajšiu činnosť a Európska obranná agentúra. Názory vyjadrené v tomto 
preskúmaní nemusia vždy zodpovedať stanoviskám uvedených inštitúcií a orgánov. 
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1. Obrana: kľúčová úloha členských 
štátov 

1.1. Obrana: osobitná oblasť právneho a inštitucionálneho 
rámca EÚ 

Osobitné ustanovenia o obrane v zmluvách 
Spoločná bezpečnostná a obranná politika 

09 Spoločná bezpečnostná a obranná politika je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). SZBP funguje v rámci Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) a jej cieľom je poskytovať EÚ „operačnú schopnosť využívajúc civilné 
a vojenské prostriedky. Únia ich môže využiť pri misiách mimo Únie na udržanie mieru, 
predchádzanie konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti v súlade 
so zásadami Charty Organizácie Spojených národov“3. Okrem toho majú členské štáty 
povinnosť vzájomnej pomoci a podpory v prípade, ak sa niektorý členský štát stane 
„na svojom území obeťou ozbrojenej agresie4“.  

10 Jedným zo základných aspektov SZBP vrátane SBOP je jej medzivládna povaha, 
pričom hlavnú úlohu zohrávajú členské štáty. Zahraničná a bezpečnostná politika sa 
vnímajú do veľkej miery ako výkonné právomoci a ako silné a zásadné symboly 
národnej zvrchovanosti5. V ZEÚ sa zdôrazňuje jedinečná povaha SBOP, ktorá podlieha 
osobitným pravidlám a postupom. 

11 Dôležité je, že úloha inštitúcií EÚ v rámci SBOP je iná ako v prípade ostatných 
politík vykonávaných v inštitucionálnom rámci Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

                                                      
3 Článok 42 ods. 1 konsolidovanej verzie Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), Ú. v. EÚ C 326, 

26.10.2012. 

4 Článok o vzájomnej pomoci (článok 42 ods. 7 ZEÚ) využilo po prvýkrát Francúzsko 
po teroristických útokoch v Paríži v roku 2016. 

5 Výskumná služba Európskeho parlamentu: Plné využitie potenciálu zmlúv o EÚ – Analýza 
jednotlivých článkov rozsahu pôsobnosti, január 2019. 
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(ZFEÚ) (pozri bod 19). Komisia nemá právo iniciatívy6 a Európsky parlament nemá 
žiadnu zákonodarnú právomoc. Okrem toho, až na niekoľko výnimiek7 nemá ani Súdny 
dvor Európskej únie žiadnu jurisdikciu nad SBOP8. 

12 Zmluva o Európskej únii obsahuje niekoľko obmedzení týkajúcich sa opatrení EÚ 
v rámci SBOP. Prvým dôležitým obmedzením je rešpektovanie „záväzkov určitých 
členských štátov9, ktoré predpokladajú realizáciu svojej spoločnej obrannej politiky 
v NATO“10. Ustanoveniami SBOP nie je dotknutá osobitná povaha bezpečnostnej 
a obrannej politiky členských štátov, napríklad ich neutralita.  

13 Po druhé, osobitné ustanovenia umožňujú členským štátom rozhodnúť sa 
pre neúčasť na spolupráci v oblasti obrany. Túto možnosť využilo Dánsko, ktoré má 
výnimku11 a nezúčastňuje sa na SBOP. 

14 Po tretie, v ZEÚ sa obmedzuje využívanie rozpočtu EÚ na účely obrany. Z rozpočtu 
EÚ sa najmä nemôžu financovať „výdavky vyplývajúce z operácií s vojenskými alebo 
obrannými dôsledkami“12. To zahŕňa napríklad výdavky na vojenské operácie, ktoré 
znášajú zúčastnené členské štáty (pozri bod 49). Okrem toho, členské štáty poskytujú 
svoje civilné a vojenské spôsobilosti EÚ na účely vykonávania SBOP, ale EÚ nemôže 
vlastniť vojenské prostriedky. 

                                                      
6 V zmysle článku 42 ods. 4 ZEÚ sa rozhodnutia v rámci SBOP prijímajú „na návrh vysokého 

predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku alebo na základe iniciatívy 
členského štátu.“ 

7 Najmä pri posudzovaní zákonnosti reštriktívnych opatrení prijatých Radou proti fyzickým 
a právnickým osobám alebo pri monitorovaní vykonávania SBOP zo strany inštitúcií EÚ „nie 
je dotknuté uplatňovanie postupov a rozsah právomocí inštitúcií ustanovených zmluvami 
na výkon právomocí Únie“. 

8 Článok 24 ods. 1 ZEÚ 

9 22 členských štátov EÚ je spojencami NATO. 

10 Článok 42 ods. 2 druhý pododsek ZEÚ 

11 Protokol 22 o pozícii Dánska priložený k ZEÚ. 

12 Článok 41 ods. 2 ZEÚ. 
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15 Po štvrté, vzhľadom na prednosť národnej suverenity je na prijatie rozhodnutia 
o SBOP v Rade obyčajne potrebné jeho jednomyseľné schválenie13. Členské štáty preto 
majú právo veta a môžu zablokovať alebo obmedziť rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ. 

16 Po piate, v zmluve sa výslovne obmedzuje pôsobnosť SBOP na „misie mimo 
Únie“14. Fungovanie SBOP sa teda zameriava na vonkajšie krízy a konflikty, nie 
na územnú obranu Európy, ktorá je v prípade väčšiny členských štátov 
zodpovednosťou NATO. 

17 Ustanovenia ZEÚ o SBOP poskytujú právny základ pre „postupné vymedzenie 
spoločnej obrannej politiky Únie“, ktorého cieľom je „poviesť k spoločnej obrane“15. To 
závisí od jednohlasného rozhodnutia členských štátov o posilnení spolupráce v oblasti 
obrany v rámci EÚ. 

18 ZEÚ takisto poskytuje možnosti, ktoré doposiaľ neboli využité16, ako je zrýchlenie 
financovania SBOP a zriaďovanie misií v rámci SBOP17. V prípade civilných misií môže 
Rada ustanoviť osobitné postupy na zabezpečenie rýchleho prístupu k rozpočtovým 
prostriedkom Únie […] najmä na prípravné činnosti“. Na prípravu vojenských operácií 
môžu členské štáty vytvoriť kolektívny tzv. počiatočný fond. Doposiaľ však Rada žiadny 
z týchto nástrojov neaktivovala.  

Politiky EÚ súvisiace s obranou v rámci Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

19 Opatrenia EÚ v oblasti obrany môžu zahŕňať aj priemyselný rozmer, kde je cieľom 
EÚ podporovať vývoj silnej a konkurencieschopnej európskej obrannej technologickej 
a priemyselnej základne (EDTIB). V tomto smere sa právne akty súvisiace s politikami 
EÚ, napr. v oblasti vnútorného trhu, výskumu a priemyslu, riadia ZFEÚ. 

                                                      
13 Článok 42 ods. 4 ZEÚ s výnimkou Európskej obrannej agentúry a spustenia PESCO. 

14 Článok 42 ods. 1 ZEÚ. 

15 Článok 42 ods. 2 ZEÚ. 

16 Podrobnú analýzu pozri: Plné využitie potenciálu zmlúv o EÚ – Analýza jednotlivých článkov 
rozsahu pôsobnosti, Výskumná služba Európskeho parlamentu, január 2019. 

17 Článok 41 ods. 3 ZEÚ. 
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Kľúčové zainteresované strany a mechanizmy riadenia 

20 Inštitucionálny rámec a mechanizmy správy a riadenia súvisiace s európskou 
obranou sú komplexné a zahŕňajú rozsiahlu sieť zainteresovaných strán z EÚ aj mimo 
nej. Medzivládnu povahu SBOP dobre ilustruje to, že kľúčovú úlohu v tejto oblasti 
zohrávajú členské štáty, a teda Európska rada a Rada EÚ (pozri prílohu II). 

21 Európska rada ako najvyšší orgán EÚ stanovuje všeobecné politické smerovanie 
a priority. Vymenúva takisto aj vysokého predstaviteľa pre vykonávanie spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorej je SBOP súčasťou. V decembri 2013 
Európska rada po prvýkrát usporiadala tematickú diskusiu o obrane18. Odvtedy je 
európska spolupráca v oblasti obrany pravidelným bodom jej programu19. 

22 Rada Európy je zodpovedná za prijímanie rozhodnutí o SBOP. Vo väčšine prípadov 
Rada koná jednohlasne. Neexistuje osobitná rada pre obranu, ale ministri obrany sa 
stretávajú v osobitnej zostave Rady pre zahraničné veci a prijímajú rady od niekoľkých 
prípravných orgánov20. 

23 Vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) je 
zodpovedný za predkladanie návrhov a vykonávanie rozhodnutí v rámci SBOP. Pri tom 
mu pomáhajú príslušné útvary a orgány ESVČ, konkrétne Vojenský štáb Európskej únie 
(VŠEÚ), riaditeľstvo pre krízové riadenie a plánovanie, útvar pre plánovanie a vedenie 
civilných operácií (CPCC) a útvar pre plánovanie a vedenie vojenských operácií 
(MPCC)21. VP/PK je takisto podpredsedom Európskej komisie a z titulu tejto funkcie 
koordinuje a zabezpečuje konzistentnosť zahraničnej politiky EÚ. V Komisii financuje 

                                                      
18 Závery Európskej rady z 19. – 20. decembra 2013, EUCO 217/13. 

19 Tzv. dlhodobý program Európskej rady v oblasti európskej obrannej spolupráce, briefing 
EPRS, jún 2018. 

20 T. j. od Politického a bezpečnostného výboru (PBV), Vojenského výboru Európskej únie 
(VVEÚ), politicko-vojenskej skupiny (PMG) a Výboru pre civilné aspekty riešenia krízových 
situácií (CIVICOM). 

21 MPCC je stály operačný štáb zriadený v roku 2017. Je zodpovedný na strategickej úrovni 
za operačné plánovanie a vedenie vojenských misií EÚ nevýkonného charakteru. 
V súčasnosti prebiehajú tri výcvikové misie EÚ: v Stredoafrickej republike, Mali a Somálsku. 
Dňa 19. novembra 2018 Rada odsúhlasila rozšírenie pôsobnosti MPCC, aby mohol do roku 
2020 vykonávať jednu výkonnú vojenskú operáciu obmedzenú na veľkosť bojovej skupiny 
EÚ (približne 2 000 vojakov). 
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civilné misie v rámci SBOP Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI). FPI patrí priamo 
do právomoci VP/PK a úzko spolupracuje s ESVČ.  

24 Súčasne je dôležitou úlohou Komisie podporovať konkurencieschopnosť 
európskeho obranného priemyslu (pozri body 46 a 124 – 127). Hlavným generálnym 
riaditeľstvom je generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh (GR GROW), ktoré je zároveň 
zodpovedné za jednotný trh v oblasti obrany. 

25 V SBOP sú zapojené tri agentúry: EDA, Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné 
štúdie a Satelitné stredisko Európskej únie. Spomedzi nich zohráva ústrednú úlohu EDA 
vytvorená v roku 2004. Jej poslaním je podporovať Radu a členské štáty v ich úsilí 
o zlepšenie obranných spôsobilostí Únie v oblasti krízového riadenia a podporovať 
SBOP. Na čele EDA stojí VP/PK a má tri hlavné úlohy22: 

1) „hlavný medzivládny nástroj na určovanie priorít na úrovni EÚ pri podpore rozvoja 
spôsobilostí; 

2) preferované fórum spolupráce a podporná štruktúra riadenia na úrovni EÚ 
na účely zapájania sa zúčastnených členských štátov do činností pri rozvoji 
technológií a spôsobilostí; 

3) centrálny prevádzkovateľ v súvislosti s činnosťami v oblasti obrany financovanými 
z EÚ.“ 

26 Úloha Európskeho parlamentu v SBOP je obmedzená. Má špecializovaný 
podvýbor pre bezpečnosť a obranu a pravidelne sa s ním konzultujú hlavné aspekty 
SBOP a základné rozhodnutia v rámci nej. Európsky parlament pravidelne posudzuje 
pokrok v oblasti SBOP a môže predkladať odporúčania pre Radu a VP/PK. Mimo SBOP 
Európsky parlament ako spoluzákonodarca kontroluje programy v oblasti obranných 
spôsobilostí a výskumu financované z rozpočtu EÚ, ako je navrhovaný Európsky 
obranný fond (pozri bod 124). Má však len obmedzený vplyv v „prvotných štádiách 
procesu plánovania obrany EÚ“23. 

                                                      
22 Rozhodnutie Rady (SZBP) č. 2015/1835 z 12. októbra 2015, ktorým sa vymedzuje štatút, 

sídlo a spôsob fungovania Európskej obrannej agentúry. V máji 2017 ministri obrany 
schválili závery a odporúčania z dlhodobého preskúmania EDA, ktorými sa posilnila úloha 
agentúry. 

23 Daniel Fiott, Kontrola Európskeho obranného fondu zo strany Európskeho parlamentu 
a národných parlamentov, štúdia na objednávku podvýboru SEDE, apríl 2019. 
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27 Audítorské práva Európskeho dvora audítorov (Dvor audítorov) sú spojené najmä 
so zdrojmi financovania jednotlivých zložiek SBOP. Dvor audítorov nemá mandát 
na kontrolu vojenských operácií v rámci SBOP. To isté platí aj vo vzťahu k Európskej 
obrannej agentúre (EDA), jej financovaným projektom a prevádzkovým výdavkom 
v rámci SBOP, ktoré hradia členské štáty; tie kontrolujú špecializované kolégiá 
audítorov. A naopak, projekty súvisiace s obranou financované z rozpočtu EÚ 
podliehajú kontrole Dvora audítorov. To isté platí aj v prípade civilných misií SBOP, 
ktoré sa financujú zo všeobecného rozpočtu EÚ a o ktorých Dvor audítorov vydal 
v posledných rokoch dve osobitné správy24.  

Operácie a misie SBOP 

28 Operačná zložka SBOP nadobudla podobu 35 civilných a vojenských misií 
a operácií nasadených od roku 2003 po celom svete. Medzi týmito dvomi druhmi misií 
existujú dôležité rozdiely z hľadiska cieľov, vykonávania a financovania. Pri vojenských 
misiách a operáciách sa vysielajú vojaci z členských štátov EÚ s cieľom ukončiť násilie 
a obnoviť mier. V roku 2017 EÚ vykonala šesť vojenských misií s nasadením približne 
3 200 vojakov. Civilných misií sa zúčastňujú civilní zamestnanci, ktorých vysielajú najmä 
členské štáty, ako sú sudcovia alebo príslušníci policajného zboru, ktorí pomáhajú 
pri obnove inštitúcií krajín po konfliktoch zabezpečovaním odbornej prípravy 
a poradenstva pre vnútroštátne orgány. V roku 2017 sa približne 1 880 pracovníkov 
zúčastnilo 10 civilných misií (pozri ilustráciu 1).  

                                                      
24 Osobitná správa č. 15/2018: „Posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri 

a Mali: dosiahol sa len obmedzený a pomalý pokrok“ a osobitná správa č. 7/2015 „Policajná 
misia EÚ v Afganistane: zmiešané výsledky“. 
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Ilustrácia 1 – Rozmiestnenie a veľkosť misií a operácií SBOP – december 
2017 

 
* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej 
rady OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti 
Kosova. 

Zdroj: Dvor audítorov na základe ESVČ, výročnej správy o misiách a operáciách SBOP 2017 a ročenky 
EUISS o európskej bezpečnosti 2018. 

Spolupráca v oblasti obrany v Európe a za jej hranicami 

29 EÚ je jedným z viacerých rámcov spolupráce v oblasti obrany. SBOP je súčasťou 
komplexnej európskej bezpečnostnej a obrannej architektúry, ktorú formuje množstvo 
rámcov alebo zoskupení na účely spolupráce, a to buď na dvojstrannej, alebo 
mnohostrannej úrovni, mimo inštitucionálneho rámca EÚ. V posledných rokoch sa 
tieto zoskupenia rozvinuli z hľadiska kvantity aj kvality25. Tieto iniciatívy sa líšia 
povahou a veľkosťou a pôsobia v oblasti i) rozvoja a nadobúdania spôsobilostí aj ii) 
operácií.  

                                                      
25 Dick Zandee, Clusters: the drivers of European Defence (Zoskupenia: motory európskej 

obrany), Nação e Defesa č. 150, 2018. 
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30 V oblasti udržiavania mieru a iných civilných a vojenských operácií zohrávajú 
rozhodujúcu úlohu dve medzinárodné organizácie – NATO a Organizácia Spojených 
národov (OSN). 

NATO 

31 NATO je najsilnejšia vojenská aliancia na svete. Jej hlavnými úlohami sú 
kolektívna obrana, krízové riadenie a spolupráca v oblasti bezpečnosti26. Zásada 
kolektívnej obrany, ktorá počíta so vzájomnou pomocou medzi spojencami, je 
zakotvená v zakladacej zmluve NATO27. 

32 Vzhľadom na prekrývajúcu sa členskú základňu28 čelia EÚ a NATO rovnakým 
bezpečnostným výzvam, a majú preto spoločné záujmy v oblasti obrany. Pre väčšinu 
členských štátov EÚ pozostáva európska obrana hlavne z dvoch dôležitých úrovní: 
z vlastnej obrannej spôsobilosti členských štátov a z kolektívnej obrany zabezpečovanej 
prostredníctvom NATO. V tejto súvislosti je spolupráca medzi EÚ a NATO 
„neoddeliteľným pilierom činnosti EÚ zameranej na posilňovanie európskej 
bezpečnosti a obrany“29. Ako sa uvádza v Európskej globálnej stratégii (EGS)30, 
pre väčšinu členských štátov EÚ ostáva NATO hlavným rámcom, pokiaľ ide o kolektívnu 
obranu. Zároveň ale skutočnosť, že niektoré členské štáty EÚ nie sú členmi NATO, 
znamená, že „majú odlišné záväzky v rámci európskej obrannej únie“31. To neznamená, 
že spolupráca s členskými štátmi EÚ, ktoré nie sú členmi NATO, nemôže byť 
„neoddeliteľnou súčasťou spolupráce medzi EÚ a NATO“32. 

                                                      
26 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm. 

27 Článok 5 Severoatlantickej zmluvy. 

28 22 členských štátov EÚ je spojencami NATO a šesť členských štátov EÚ (Cyprus, Fínsko, 
Írsko, Malta, Rakúsko a Švédsko) nie sú súčasťou NATO a naopak, niektorí členovia NATO 
nie sú súčasťou EÚ (Albánsko, Čierna Hora, Island, Kanada, Nórsko, Spojené štáty 
a Turecko). 

29 Tretia správa o pokroku vo vykonávaní spoločného súboru návrhov schválených na samitoch 
EÚ a NATO 6. decembra 2016 a 5. decembra 2017, jún 2018. 

30 Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, jún 2016. 

31 Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2018 o vzťahoch medzi EÚ a NATO, 
2017/2276(INI). 

32 Závery Rady o tretej správe o pokroku pri vykonávaní spoločného súboru návrhov, ktorý 
schválili 6. decembra 2016 rady EÚ a NATO, jún 2018. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm
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33 Na účely plnenia svojich úloh odrádzať a zabezpečovať kolektívnu obranu sa 
NATO usiluje pokrývať celé spektrum obranných spôsobilostí vrátane jadrových, 
konvenčných aj balistických striel. Má jasnú politicko-vojenskú hierarchiu velenia 
podporovanú štruktúrou velenia „zloženou zo stálych nadnárodných štábov 
na strategickej, operačnej a zložkovej úrovni velenia“33 s približne 6 800 
zamestnancami. Okrem toho členské štáty NATO prostredníctvom štruktúry 
ozbrojených síl NATO poskytujú stále alebo dočasné ozbrojené sily a štáby na účely 
operácií NATO. 

34 Vzťahy medzi EÚ a NATO dostali formálnu podobu v roku 2001 a viedli 
k vytvoreniu strategického partnerstva. Po spoločnom vyhlásení EÚ a NATO v roku 
201634 sa v súčasnosti vykonáva súbor 74 opatrení vo viacerých oblastiach určených 
na posilnenú spoluprácu: hybridné hrozby, operačná spolupráca vrátane námornej, 
kybernetická bezpečnosť a obrana, obranné spôsobilosti, obranný priemysel a výskum, 
cvičenia, budovanie kapacít v oblasti obrany a bezpečnosti a dialóg medzi EÚ a NATO. 

OSN 

35 Od začatia misií a operácií SBOP v roku 2003 pôsobia EÚ a OSN ako partneri 
v oblasti krízového riadenia a udržiavania mieru civilnými, policajnými a vojenskými 
prostriedkami. Väčšina misií a operácií SBOP sa uskutočňuje v podstate v rovnakých 
geografických oblastiach ako misie OSN, čím vznikajú podmienky na intenzívnejšiu 
spoluprácu. V septembri 2018 EÚ a OSN posilnili svoje strategické partnerstvo v oblasti 
mierových operácií a krízového riadenia na obdobie rokov 2019 – 2021. 

36 EÚ a jej členské štáty sú spoločne najväčšími finančnými prispievateľmi 
do systému OSN. V roku 2017 financovali členské štáty viac ako 31 % rozpočtu OSN 
na mierové operácie35. V roku 2019 poskytli členské štáty EÚ takmer 6 000 vojakov, 
príslušníkov polície a expertov, ktorí tvorili približne 6,5 % mierových síl OSN36. 
V niektorých prípadoch, ako napríklad v Bosne a Hercegovine alebo predtým 
v Konžskej demokratickej republike, prevzali misie EÚ úlohu od misií OSN. 

                                                      
33 Štruktúra velenia NATO, Prehľad o NATO, február 2018. 

34 https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf. 
Druhé spoločné vyhlásenie bolo podpísané 10. júla 2018, 
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf. 

35 Európska únia a Organizácia Spojených národov, prehľad, 21.9.2018. 

36 Začiatkom roka 2019 slúžilo na mierových operáciách OSN 89 480 účastníkov, z toho 5 965 
z členských štátov EÚ. OSN, prehľad krajín vysielajúcich vojakov podľa poradia, 28.2.2019. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
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1.2. Najnovší vývoj na úrovni EÚ: nová úroveň ambícií 

Globálna stratégia EÚ a akčný plán v oblasti európskej obrany 

37 Európska globálna stratégia37 (EGS) poskytuje strategickú víziu, o ktorú sa opiera 
zahraničná politika EÚ38. EGS vychádza z piatich priorít vrátane bezpečnosti Únie 
a integrovaného prístupu ku konfliktom a krízam39. 

38 V EGS sa ako cieľ Únie uvádza strategická autonómia. Strategická autonómia je 
vymedzená ako „schopnosť konať a spolupracovať s medzinárodnými a regionálnymi 
mocnosťami vždy, keď je to možné, pri zachovaní schopnosti pôsobiť v prípade potreby 
autonómne“40.  

39 Na základe EGS a následného plánu jej vykonávania pre oblasť bezpečnosti 
a obrany stanovila Rada úroveň ambícií ambicióznosti pre EÚ na november 201641 
(pozri rámček 1). 

                                                      
37 „Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa, Globálna stratégia pre zahraničnú 

a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, jún 2016. 

38 V kontinuite s procesom začatým v decembri 2013 poverila Európska rada v júni 2015 
VP/PK mandátom „pokračovať v procese strategickej reflexie s cieľom pripraviť globálnu 
stratégiu EÚ v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky v úzkej spolupráci s členskými 
štátmi“. Európska rada v júni 2016 privítala EGS a Rada prijala závery týkajúce sa 
vykonávania globálnej stratégie EÚ v novembri 2016. 

39 Ide o týchto päť priorít: „bezpečnosť Únie, odolnosť štátov a spoločnosti na východ a juh od 
nás, integrovaný prístup ku konfliktom a krízam, kooperatívne regionálne usporiadania 
a globálne riadenie pre 21. storočie“. 

40 Plán vykonávania pre oblasť bezpečnosti a obrany, 14.11.2016. 

41 Závery Rady o vykonávaní globálnej stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, 
14.11.2016. 
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Rámček 1 

Úroveň ambícií EÚ 

Úroveň ambícií EÚ má politický a vojenský rozmer42. Vychádza z textov 
vypracovaných postupne v rokoch 1999 až 2016. 

Politický rozmer 

Z politického hľadiska sa najnovšia úroveň ambícií EÚ stanovuje v EGS a pláne jej 
vykonávania pre oblasť bezpečnosti a obrany (IPSD). V EGS sa uvádzajú tri 
strategické priority v oblasti bezpečnosti a obrany: i) reakcia na vonkajšie konflikty 
a krízy; ii) budovanie kapacít partnerov a iii) ochrana Únie a jej občanov43. 

Vojenský rozmer 

Z vojenského hľadiska si tieto ciele vyžadujú „celospektrálne obranné 
spôsobilosti“44. EGS však neviedla k úplnému prehodnoteniu druhov operácií, ktoré 
by mali mať EÚ a jej členské štáty možnosť vykonávať45. Súčasná úroveň vojenských 
ambícií EÚ stále vychádza i) zo ZEÚ a ii) z hlavných cieľov46. 

o V zmysle ZEÚ47 by EÚ a jej členské štáty mali mať možnosť vykonávať tieto 
operácie: „spoločné operácie odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, 
misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na predchádzanie 
konfliktom a na udržiavanie mieru, misie bojových síl v rámci krízového riadenia 
vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií 
po ukončení konfliktu“48. 

o Hlavné ciele sa vzťahujú na možnosť rýchleho nasadenia 50 000 až 60 000 osôb 
na najnáročnejšie úlohy do 60 dní a ich následného udržiavania aspoň na jeden 
rok49. 

40 Komisia v novembri 2016 predložila akčný plán v oblasti európskej obrany50 
zameraný na priemyselné aspekty obrany. Tento plán zahŕňa: 

o vytvorenie Európskeho obranného fondu51 na podporu konkurencieschopného 
a inovatívneho obranného priemyslu v Európe; 

                                                      
42 Ochrana Európy: dosiahnutie úrovne vojenských ambícií EÚ v súvislosti s brexitom, IISS 

a DGAP, november 2018. 

43 Tieto tri strategické priority sú bližšie vysvetlené v záveroch Rady o vykonávaní EGS v oblasti 
bezpečnosti a obrany zo 14.11.2016. 

44 „Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa, Globálna stratégia pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, jún 2016. 
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o podporu investícií do malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností 
so strednou trhovou kapitalizáciou v celom obrannom dodávateľskom reťazci 
prostredníctvom fondov EÚ a finančnej podpory z Európskej investičnej banky52 
na technológie s dvojakým použitím; 

o posilnenie jednotného trhu v oblasti obrany účinným uplatňovaním smernice 
o verejnom obstarávaní v oblasti obrany53 a smernice o transferoch v oblasti 
obrany54. 

                                                      
45 Ochrana Európy: dosiahnutie úrovne vojenských ambícií EÚ v súvislosti s brexitom, IISS 

a DGAP, november 2018. 

46 Hlavné ciele vyjadrujú politické ciele EÚ v súvislosti s úlohami krízového riadenia vrátane 
úrovne vojenských ambícií. Najnovšia formulácia sa odvoláva na ciele stanovené na rok 
2010. 

47 Článok 43 ods. 1 ZEÚ. 

48 Príloha k záverom Rady o vykonávaní EGS v oblasti bezpečnosti a obrany zo 14.11.2016 
bližšie ilustruje druhy možných civilných a vojenských misií SBOP zodpovedajúcich úrovni 
ambícií EÚ. 

49 V súlade s ambíciami odsúhlasenými Európskou radou v decembri 2008 by EÚ mala byť 
schopná podnikať súbežne viacero civilných a vojenských misií a operácií podľa rôznych 
scenárov. 

50 Akčný plán v oblasti európskej obrany, oznámenie Komisie, COM(2016) 950 final, november 
2016. 

51 Európska komisia, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Európsky obranný fond COM(2018) 476 final, 13.6.2018. 

52 V rámci európskej bezpečnostnej iniciatívy poskytne v rokoch 2018 – 2020 Európska 
investičná banka 6 mld. EUR na financovanie výskumu a vývoja technológií s dvojakým 
použitím, kybernetickej bezpečnosti a civilnej bezpečnosti. Operačný rámec a operačný plán 
skupiny EIB na rok 2018, 12.12.2017. 

53 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov 
pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby 
verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti. 

54 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení 
podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva. 
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Výdavky na obranu v EÚ 

41 Výdavky súvisiace s obranou patria v EÚ do troch kategórií: 

1) vnútroštátne výdavky členských štátov EÚ; 

2) výdavky z rozpočtu EÚ; 

3) mechanizmy, ktoré sú súčasťou rámca EÚ, ale financujú ich členské štáty mimo 
rozpočtu EÚ (väčšinou medzivládne dohody)55. 

42 Vyššia úroveň ambícií EÚ sa odráža vo výraznom zvýšení sumy vyčlenenej 
v rozpočte EÚ na obranu, najmä na nasledujúci VFR (pozri bod 52). Aj keď výdavky EÚ 
na obranu sa majú v blízkej budúcnosti zvýšiť, toto zvýšenie nie je veľké (priemerne 
približne 3 mld. EUR ročne) a zodpovedá menej ako 2 % celkových vojenských 
výdavkov členských štátov. Väčšina výdavkov na obranu sa v skutočnosti vynakladá 
na vnútroštátnej úrovni. 

Štátne rozpočty členských štátov EÚ 

43 Len v roku 2017 vyčlenilo 28 členských štátov EÚ viac ako 200 mld. EUR verejných 
výdavkov na obranu. Vnútroštátne rozpočty na obranu sú oveľa väčšie ako obranný 
rozpočet EÚ: v súčasnom VFR tvoria spolu približne 75-násobok výdavkov EÚ 
na obranu. Ilustrácia 2 znázorňuje celkový rozdiel vo výdavkoch podľa členských štátov 
EÚ v roku 2017. 

                                                      
55 Výdavky zahrnuté v tomto okruhu patria v skutočnosti aj medzi vnútroštátne výdavky 

členských štátov EÚ (1). Pre jednoznačnosť sa tu uvádzajú samostatne. 
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Ilustrácia 2 – Výdavky na obranu v EÚ – štátne rozpočty v roku 201756 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe údajov Eurostatu. 

Rozpočet EÚ 

44 Využívanie rozpočtu EÚ na účely obrany je obmedzené, pokiaľ ide o povahu 
(zo zmluvy, pozri bod 14) aj sumu. Hlavným programom financovania na tento účel je 
rozpočtová kapitola SZBP (pozri tabuľku 1).  

                                                      
56 Na účely porovnania sú zahrnuté aj výdavky z rozpočtu EÚ na obranu za rok 2019. 
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Tabuľka 1 – Hlavné riadky v operačnom rozpočte súvisiace s opatreniami 
SZBP a výdavkami na bezpečnosť a obranu, súčasný VFR 2014 – 2020 

 
Zdroj: Dvor audítorov. 

45 Z rozpočtu EÚ sa financujú len civilné misie SBOP. Vojenské operácie financujú 
členské štáty (pozri bod 49). Okrem toho sa rozpočet EÚ v súlade s ustanoveniami 
ZFEÚ využíva aj na podporu činností výskumu a vývoja zameraných na obranu. 

46 Vytvorenie dvoch pilotných programov (prípravná akcia pre výskum v oblasti 
obrany (PADR) a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) dobre 
ilustruje rozšírenie financovania obrany z prostriedkov EÚ. PADR umožňuje 
vo výskumnej zložke fungujúcej od roku 2017 po prvýkrát financovanie výskumných 
projektov na vojenské účely priamo z rozpočtu EÚ (pozri body 124 až 127). 

47 Okrem financovania vyhradeného na projekty výskumu a vývoja s využitím 
v oblasti obrany umožňuje rozpočet EÚ aj podporu technológií s dvojakým využitím. 
V závislosti od svojich cieľov majú európske podniky pôsobiace v oblasti obrany prístup 
k rôznym programom financovania, najmä k fondom určeným na zvyšovanie 

19 03 01

SZBP: podpora na udržiavanie stabil ity 
prostredníctvom misií spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) 
a osobitných zástupcov EÚ

314
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25 90

02 07 01 Program rozvoja európskeho obranného 
priemyslu (EDIDP)

245 500

SPOLU 634 2 756

2 066

Rozpočtový 
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Okruh Rozpočet 2019 
(mil. EUR)

2014 – 2020 
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Budovanie kapacít na podporu bezpečnosti 
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Konkurencieschopnosť a inovačná schopnosť obranného priemyslu
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konkurencieschopnosti podnikov a MSP (COSME) a k satelitným systémom 
na navigáciu a pozorovanie Zeme (Galileo a Copernicus)57. 

Mechanizmy EÚ financované členskými štátmi mimo rozpočtu EÚ 

48 Niektoré mechanizmy na európskej úrovni, napr. Európsku obrannú agentúru, 
financujú priamo členské štáty EÚ. Z príspevkov členských štátov sa financuje 
všeobecný rozpočet agentúry58. Okrem toho sa môžu členské štáty EÚ podľa svojich 
vnútroštátnych potrieb ad hoc rozhodnúť, či sa budú na projektoch agentúry podieľať.  

49 Z operačného hľadiska zúčastnené členské štáty financujú vojenské misie SBOP 
dvoma spôsobmi: i) poskytovaním vnútroštátne financovaného personálu, služieb 
a majetku podľa zásady uhrádzania nákladov tam, kde vznikli a ii) prostredníctvom 
združovacieho mechanizmu známeho pod názvom Athena.  

50 Athena je mimorozpočtový nástroj, v ktorom sa združujú finančné prostriedky od 
členských štátov59. Financujú sa z neho spoločné výdavky60 na vojenské operácie EÚ, 
ale počíta sa len s obmedzeným podielom celkových nákladov (5 – 15 %); veľkú väčšinu 
nákladov61 znášajú priamo členské štáty individuálne. V súčasnosti sa z mechanizmu 
Athena financuje šesť aktívnych vojenských operácií EÚ s ročným rozpočtom približne 
78 mil. EUR. Ilustrácia 3 znázorňuje zdroje financovania podľa povahy nákladov 
a druhov misií SBOP. 

                                                      
57 Úplný zoznam fondov EÚ na podporu civilných projektov a projektov s dvojakým využitím 

pozri na lokalite European Funding Gateway Európskej obrannej agentúry. Podniky 
so sídlom v Európe môžu získať podporu aj od európskej siete regiónov pôsobiacich 
v odvetví obrany www.endr.eu, ktorej cieľom je zvýšiť počet projektov súvisiacich 
s obranou, ktoré majú prístup k financovaniu z EÚ. 

58 V roku 2018 bol všeobecný rozpočet EDA 33 mil. EUR a jej celkový rozpočet približne 94 mil. 
EUR. 

59 Členské štáty prispievajú podľa výšky hrubého národného dôchodku. Krajiny mimo EÚ, 
ktoré sa podieľajú na misiách SBOP, prispievajú ad hoc. 

60 Napríklad prevádzkové náklady štábov, infraštruktúra, zdravotnícke služby atď. 

61 Náklady súvisiace s vojenským personálom, vybavením atď. 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/eu-funding-gateway
http://www.endr.eu/
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Ilustrácia 3 – Financovanie misií SBOP 

 
* Z rozpočtu EÚ sa smú pokrývať len administratívne náklady inštitúcií EÚ (článok 41 ods. 1 ZEÚ). 

Zdroj: Dvor audítorov. 

51 Mimo rozpočtu EÚ sa z Európskeho rozvojového fondu financujú aj opatrenia 
Africkej únie v oblasti mieru a bezpečnosti – vrátane vojenských výcvikov a vybavenia 
pre potreby operácií pod africkým vedením – a to prostredníctvom mierového nástroja 
pre Afriku62. 

Návrhy do budúcnosti 

52 V návrhu Komisie na VFR 2021 – 2027 sa odráža ambícia, aby obrana zohrávala 
v budúcnosti dôležitejšiu úlohu. Suma približne 22,5 mld. EUR vyčlenená na obranu 
v rozpočte EÚ63 predstavuje v porovnaní so sumou 2,8 mld. EUR za obdobie 
2014 – 2020 veľké zvýšenie. Ilustrácia 4 znázorňuje hlavné rozdiely medzi súčasným 
a návrhmi na budúci VFR. 

53 Očakáva sa, že v budúcnosti budú dôležitú úlohu pri financovaní operačných 
činností v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) s vojenskými 
alebo obrannými dôsledkami64 zohrávať mimorozpočtové nástroje, ako vyplýva 
aj z návrhu na vytvorenie Európskeho mierového nástroja mimo VFR. 

                                                      
62 Prehľad mierového nástroja pre Afriku pozri v osobitnej správe č. 20/2018 s názvom Africká 

mierová a bezpečnostná štruktúra: potreba zmeniť zameranie podpory EÚ. 

63 13 mld. EUR sa navrhuje na Európsky obranný fond, 6,5 mld. EUR na vojenskú mobilitu 
a 3 mld. EUR na SBOP. 

64 Európsky mierový nástroj: Mimorozpočtový fond EÚ na budovanie mieru a posilňovanie 
medzinárodnej bezpečnosti, prehľad ESVČ, jún 2018. 
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54 Európsky mierový nástroj, ktorého hodnota sa v období rokov 2021 – 2027 
očakáva na úrovni 10,5 mld. EUR, stavia na existujúcich mechanizmoch65 a spája ich 
do jedného fondu s cieľom preklenúť existujúce medzery a obmedzenia a „posilniť 
schopnosť Únie chrániť mier, predchádzať konfliktom a posilňovať medzinárodnú 
bezpečnosť“66. Návrh je zameraný na tri hlavné oblasti: 

1) uľahčenie vojenských operácií EÚ zabezpečením trvalých finančných prostriedkov 
s rozšíreným rozsahom spoločných výdavkov v porovnaní s mechanizmom 
Athena67; 

2) rozšírenie rozsahu financovania operácií na podporu mieru z EÚ na tretie štáty 
a medzinárodné organizácie v globálnom meradle68;  

3) rozšírenie podpory EÚ na činnosti budovania spôsobilostí ozbrojených síl 
v partnerských krajinách.  

                                                      
65 APF a mechanizmus Athena. 

66 Návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, s podporou 
Komisie, určený Rade na rozhodnutie Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja 
(HR(2018) 94). 

67 V dôsledku toho sa očakáva zvýšenie spoločných výdavkov na vojenskú operáciu na 35 – 
45 % z celkových nákladov na misiu v porovnaní s 5 – 15 % v rámci súčasného mechanizmu 
Athena. 

68 Súčasná podpora prostredníctvom APF je obmedzená na Afriku a Africkú úniu. 
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Ilustrácia 4 – Navrhované zmeny vo financovaní obrany EÚ 

 
Zdroj: Dvor audítorov. 

1.3. Riziká spojené s novými ambíciami EÚ v oblasti obrany 

55 Iniciatívy EÚ v súvislosti s obranou sú pokusmi v oblasti, v ktorej má EÚ 
z minulosti len malé skúsenosti. Politické vyhlásenia v súvislosti s týmito novými 
iniciatívami mohli vzbudiť očakávania, ktoré EÚ nemusí byť schopná naplniť69. Za 
súčasného stavu existuje riziko, že sa nemusia stanoviť primerané ciele a zaviesť 
náležité systémy na zabezpečenie takéhoto zvýšenia výdavkov EÚ a novej úrovne 
ambícií uvedenej v EGS. 

Ambície v oblasti obrannej politiky EÚ 

56 Obrana je osobitnou oblasťou, ktorá je nerozlučne spätá s národnou 
zvrchovanosťou. Rozhodnutia EÚ v oblasti obrany sú preto výsledkom politického 

                                                      
69 S. Blockmans, The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious 

and legally binding PESCO? (Modulárny prístup EÚ k integrácii obrany: inkluzívna, 
ambiciózna a právne záväzná stála štruktúrovaná spolupráca?), 2018 
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procesu, ktorý so sebou prináša kompromis medzi viacerými odôvodnenými 
stanoviskami a záujmami. 

57 V tejto súvislosti existujú medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ v strategickej 
oblasti výrazné rozdiely70. 

o nemajú spoločný pohľad na hrozby,  

o majú odlišné inštitucionálne rámce s odlišnými pravidlami vojenského zapojenia 
a panujú v nich rozmanité pohľady na použitie vojenskej sily,  

o a napokon, nemajú spoločnú víziu, pokiaľ ide o úlohu EÚ. 

58 Napríklad, niektoré členské štáty sa zameriavajú skôr na územnú obranu voči 
vojenským hrozbám zo strany Ruska, zatiaľ čo iné sa orientujú viac na bezpečnostné 
výzvy pochádzajúce zo severnej Afriky a Blízkeho východu71. Niektoré členské štáty 
majú tradíciu neutrality, zatiaľ čo iné sú ochotné zúčastňovať sa aj širokospektrálnych 
operácií. 

59 Niektoré pojmy, ako sú „strategická autonómia“ alebo „európska armáda“, 
pôsobia v takomto kontexte príliš široko a nejasne. Takéto pojmy môžu byť vnímané 
ako kontraproduktívne pre vzťahy a spoluprácu s NATO, pričom táto oblasť je 
pre väčšinu členských štátov EÚ veľmi dôležitá. 

Strategická autonómia a úroveň ambícií 

60 Strategická autonómia je jedným z kľúčových pojmov v EGS (pozri body 37 až 
39)72. Skutočnosť, že členské štáty nemajú spoločné porozumenie, čo takáto 
autonómia so sebou prináša, však ukazuje, že politickú úroveň ambícií EGS sa 

                                                      
70 J-D. Giuliani, Defence: Europe’s awakening (Obrana: Prebudenie Európy), European issues 

474, Fondation Robert Schuman, máj 2018. 

71 „In Defence of Europe: Defence integration as a response to Europe’s strategic movement” 
(Na obranu Európy: Integrácia obrany ako reakcia na strategický pohyb Európy), strategická 
poznámka EPSC, jún 2015. 

72 Tento pojem sa pravidelne objavuje v oficiálnych dokumentoch EÚ. Napríklad v júni 2019 
Rada uviedla, že „riešením súčasných a budúcich potrieb Európy v oblasti bezpečnosti 
posilňuje EÚ svoju kapacitu pôsobiť ako garant bezpečnosti, ako aj svoju strategickú 
autonómiu a svoju schopnosť spolupracovať s partnermi.“ 
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nepodarilo úplne pretaviť do vojenskej roviny73. Pojem strategickej autonómie 
aj úroveň ambícií vrátane odkazu na „celospektrálne obranné spôsobilosti“ sú nejasné 
z hľadiska toho, čo znamenajú v súvislosti s obranou74.  

61 EGS, a najmä jej tretej strategickej priorite, ktorou je „ochrana Európy 
a európskych občanov“, chýba jasné, úplné a podrobné vojenské vyjadrenie. Kľúčové 
otázky ostávajú nezodpovedané, napríklad: je úroveň ambícií autonómnej EÚ 
obmedzená na operácie mimo EÚ? Alebo znamená, že členské štáty by mali byť 
schopné brániť si aj svoje vlastné územie75? Niektorí experti sa preto domnievajú, 
že v oblasti obranných cieľov EÚ panuje chaos76. 

62 Okrem toho, vysoká úroveň ambícií EGS (pozri rámček 1) je v rozpore 
s dostupnými zdrojmi a príslušnými spôsobilosťami členských štátov. Viaceré z krajín 
EÚ majú problémy aj s plnením svojho príspevku do NATO77, ktoré je pre väčšinu 
členských štátov hlavnou obrannou sieťou (pozri ilustrácia 2). Existuje teda viditeľný 
rozpor medzi tým, čo sa od členských štátov očakáva, a čo dokážu reálne odsúhlasiť 
a zabezpečiť78. 

„Európska armáda“ 

63 Aj keď pojem „európska armáda“ sa v nedávnych oficiálnych dokumentoch EÚ 
neuvádza, získal si znova širokú pozornosť verejnosti a politických sfér, a preto si 
v tomto preskúmaní zaslúži hlbšie analýzu. Vytvorenie európskej armády, s ktorým sa 

                                                      
73 Jo Coelmont, European Strategic Autonomy: Which Military Level of Ambition? (Európska 

strategická autonómia: Aká vojenská úroveň ambícií?), marec 2019. 

74 Thierry Tardy, The return of European Defence? (Návrat európskej obrany?”, European 
issues 474, Fondation Robert Schuman, máj 2018. 

75 Sven Biscop, EU-NATO relations: a long-term perspective (Vzťahy EÚ a NATO: dlhodobá 
perspektíva), Nação e Difesa, november 2018. 

76 Frédéric Mauro a Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 
a Skupina pre výskum a informácie o mieri a bezpečnosti (GRIP), A European Army to 
do what? (Európska armáda načo?), apríl 2019. 

77 Na summite vo Walese v roku 2014 sa členské štáty NATO zaviazali vynakladať do roku 
2024 na obranu aspoň 2 % svojho HDP. 

78 Herbert Sailer, EU Capability Development (Rozvoj spôsobilostí EÚ), príručka SBOP, máj 
2017. 
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počítalo už v 50. rokoch 20. storočia79, je v skutočnosti opakujúcim sa konceptom 
v oblasti obrany EÚ, ktorý sa nedávno opätovne vynoril. Politické vyhlásenia 
o vytvorení európskej armády sú však nejednoznačné a „v dohľadnej budúcnosti“ 
nerealistické80. Niektorí bývalí vojenskí dôstojníci spochybnili relevantnosť európskej 
armády, čo ukazuje, že nie sú splnené predpoklady na jej vytvorenie81. 

64 Všetky členské štáty EÚ sa nezhodujú na význame tzv. európskej obrany. 
Vzhľadom na chýbajúcu spoločnú strategickú kultúru alebo spoločnú víziu využitia 
ozbrojených síl a rozhodovací proces založený na jednomyseľnosti je 
nepravdepodobné, že by členské štáty dosiahli konsenzus o nasadení vojenských síl 
na širokospektrálne intervencie82. Niektorí experti sa domnievajú, že v prípade 
prílišného pretláčania konceptu európskej armády by to mohlo viesť k prehĺbeniu 
rozporov medzi členskými štátmi EÚ83. 

65 To vysvetľuje, prečo sa doteraz nedošlo k nasadeniu vojenských síl pod zástavou 
EÚ, ale len na vnútroštátnom základe alebo v rámci ad hoc koalícií. Napríklad, bojové 
skupiny EÚ neboli nikdy nasadené, aj keď fungujú už od roku 2007. Spolu 35 misií 
a operácií vykonávaných v rámci SBOP malo väčšinou civilnú povahu alebo išlo o málo 
intenzívne vojenské operácie zamerané na krízové riadenie84. Na najnáročnejších 
vojenských operáciách, ako napríklad v Líbyi alebo Sýrii, sa EÚ nezúčastnila. Takisto sa 
nezapojila do „obrany a odrádzania v užšom zmysle vojenskej ochrany území [a] 
obyvateľstva“85 v Európe. 

                                                      
79 V zmluve o vytvorení tzv. Európskeho obranného spoločenstva z roku 1952 sa hovorilo 

o spoločných ozbrojených silách, spoločnom rozpočte a spoločných inštitúciách. 

80 Sophia Besch, Centrum pre európsku reformu, An EU Army? Four reasons it will not happen 
(Armáda EÚ? Štyri dôvody, prečo nevznikne), máj 2016. 

81 Napríklad generál Charles-Henri Delcour, bývalý náčelník belgického generálneho štábu. 

82 Dick Zandee, Core groups: the way to real European Defence (Základné skupiny: cesta 
k skutočnej európskej obrane), Kráľovský inštitút pre medzinárodné vzťahy Egmont, február 
2017. 

83 Pozri napríklad Vladimír Bilčík, After the EU global strategy: Consulting the Experts (Po 
európskej globálnej stratégii: konzultácie s expertmi), 2016. 

84 Frédéric Mauro a Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 
a Skupina pre výskum a informácie o mieri a bezpečnosti (GRIP), A European Army to 
do what? (Európska armáda načo?), apríl 2019. 

85 Claudia Major, Carnegie Europe, Credible EU defence means rethinking sovereignty 
(Vierohodná obrana EÚ znamená prehodnotenie suverenity), jún 2017. 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/supprimer-l-otan-pas-si-vite-5caa2be0d8ad587477855b22
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66 Na základe preskúmania publikácií na túto tému86 by si skutočná a vierohodná 
armáda vyžadovala niekoľko kľúčových prvkov, ako sú87:  

o stále vojenské sily financované zo spoločného rozpočtu, 

o spoločné plánovanie obrany na rozvoj a nadobúdanie spoločných spôsobilostí, 

o autonómne vojenské spôsobilosti vrátane plnohodnotného velenia a riadenia, 

o účinný rozhodovací proces s jedinečnou hierarchiou velenia a jasným vedením, 
ktoré má legitímne právomoci na zapojenie ozbrojených síl, 

o občianska a demokratická kontrola nad vojskom a využívaním ozbrojených síl. 

67 Je jasné, že prítomnosť týchto prvkov na úrovni EÚ je v blízkej budúcnosti 
nepravdepodobná. Vytvorenie tzv. armády EÚ by so sebou prinášalo presun národnej 
suverenity a právomocí na nadnárodnú úroveň EÚ, čomu viaceré členské štáty 
odporujú88.  

68 Z hľadiska spôsobilostí si vytvorenie armády vyžaduje významné množstvo času 
a peňazí. Pre ilustráciu príslušných súm a bez toho, aby sme uvádzali odhady rozpočtu 
potrebného na vytvorenie armády, by členské štáty NATO z EÚ museli investovať 
ďalších 90 mld. EUR za rok len na splnenie odporúčaných 2 % HDP, t. j. približne o 45 % 
viac v porovnaní so svojimi výdavkami za rok 201789.  

Súdržnosť s NATO 

69 Zásadný význam má súdržnosť iniciatív a príslušných synergií v rámci EÚ s inými 
rámcami, najmä NATO. Keďže sa členské štáty podieľajú na viacerých rámcoch 

                                                      
86 Napr. Frédéric Mauro a Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques 

(IRIS) a Skupina pre výskum a informácie o mieri a bezpečnosti (GRIP), A European Army in 
what form? (Európska armáda v akej podobe?), apríl 2019. 

Judy Dempsey a príspevky expertov, Carnegie Europe, Does the EU need its own Army? 
(Potrebuje EÚ vlastnú armádu?), marec 2015. 

87 Tieto prvky nepredstavujú úplný zoznam požiadaviek potrebných na vytvorenie armády. 

88 Claire Mills, EU Defence: Where is it heading (Obrana EÚ: Kam smeruje), máj 2019. 

89 Dvor audítorov, na základe údajov Eurostatu. 
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spolupráce (pozri bod 29), môžu sa tým oslabiť príslušné výhody a môže to viesť 
k súťaženiu a duplicite procesov. 

70 To platí najmä v prípade NATO, keďže iniciatívy EÚ môžu viesť k duplicite alebo 
tak môžu byť vnímané. Aj keď generálny tajomník NATO privítal obranné iniciatívy EÚ, 
pri viacerých príležitostiach varoval, že duplicita a súťaženie medzi EÚ a NATO90 môžu 
nakoniec oslabiť transatlantické puto, a tým aj bezpečnosť Európy. Podobne aj v máji 
2019 vláda USA zdôraznila, že nové iniciatívy EÚ môžu „viesť k duplicite, strate 
interoperability vojenských systémov, rozptýleniu cenných obranných zdrojov 
a zbytočnému súťaženiu medzi NATO a EÚ“91. 

71 Komplementárnosť EÚ a NATO je kľúčovým bodom, ktorý sa opakovane 
zdôrazňuje v oficiálnych dokumentoch EÚ92. NATO zodpovedá za kolektívnu obranu 
svojich členov. Členské štáty EÚ majú jednotný súbor síl; preto, aby nedochádzalo 
k neefektívnemu využívaniu finančných prostriedkov daňových poplatníkov, bude 
v blízkej budúcnosti rozhodujúcou otázkou a kľúčovou prioritou, aby EÚ bola schopná 
dopĺňať NATO a aby nedochádzalo k duplicite a vzájomnému prekrývaniu ich funkcií. 
Efektívnosť znamená vyhýbať sa všetkým formám zbytočnej duplicity, či už procesov, 
štruktúr, ako je operačné velenie, alebo výstupov. 

72 V oblasti spolupráce EÚ a NATO sa objavili informácie o nedávnych krokoch93. 
Jedným dobrým príkladom komplementárnosti EÚ a NATO je vojenská mobilita, ktorá 
ilustruje potenciálne synergie a komplementárnosť medzi týmito dvoma organizáciami 
(pozri rámček 2). 

                                                      
90 Napríklad https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm 

a https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm. 

91 Guy Chazan a Michael Peel, Financial Times, US warns against European joint military 
project (USA varujú pred spoločným európskym vojenským projektom), 14.5.2019. 

92 Napríklad Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, jún 2016, 
uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2018 o vzťahoch medzi EÚ a NATO, 
2017/2276(INI), štvrtá správa o pokroku pri vykonávaní spoločného súboru návrhov 
schválených NATO a Radou EÚ 6. decembra 2016 a 5. decembra 2017, 17.6.2019. 

93 „Štvrtá správa o pokroku vo vykonávaní spoločného súboru návrhov schválených NATO 
a Radou EÚ 6. decembra 2016 a 5. decembra 2017, 17.6.2019. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm
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Rámček 2 

Vojenská mobilita 

Na rozdiel od civilných dopravných prostriedkov, ktoré sa môžu v rámci 
schengenského priestoru voľne pohybovať, nemôže vojenský personál ani vybavenie 
len tak prekročiť hranice94. 

To bráni využívaniu kapacity členských štátov EÚ pri reakcii na krízy, a to mimo 
územia EÚ v rámci SBOP, ale aj v iných rámcoch, ako je NATO, na účely zabezpečenia 
územnej obrany Európy. Vojenská mobilita bola určená ako prioritná oblasť 
spolupráce EÚ a NATO. 

EK spustila v marci 2018 akčný plán pre vojenskú mobilitu95 s navrhovanými 
rozpočtovými prostriedkami na ďalší VFR vo výške 6,5 mld. EUR. V tomto pláne sa 
navrhujú operačné opatrenia v oblasti vojenských požiadaviek, dopravnej 
infraštruktúry a procedurálnych otázok so zohľadnením vstupov od NATO. Jeho 
cieľom je zároveň rozvoj civilno-vojenských synergií, najmä prostredníctvom 
dvojakého využívania transeurópskej dopravnej siete.  

73 Ako vyplýva z prvej časti tohto preskúmania, napriek nedávnemu vývoju v oblasti 
obrannej politiky EÚ ostávajú v rozhodujúcej pozícii, pokiaľ ide o európsku obranu, 
členské štáty. Ich vedúcu úlohu podopierajú právne, inštitucionálne aj finančné faktory. 

  

                                                      
94 Obrana Európy: Zlepšenie vojenskej mobility v Európskej únii, prehľad Európskej komisie, 

2018. 

95 Spoločné oznámenie Európskej komisie a VP/PK Európskemu parlamentu a Rade o akčnom 
pláne vojenskej mobility, JOIN(2018) 5 final, marec 2018. 
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2. Obranné spôsobilosti a priemysel 
členských štátov EÚ: spochybnenie 
globálnej pozície 
74 V druhej časti tohto preskúmania sa pozrieme na európsku obranu z hľadiska 
spôsobilostí aj priemyslu s cieľom prezentovať nové iniciatívy EÚ, ktoré sa rozvinuli 
v týchto oblastiach, a s nimi súvisiace riziká. 

2.1. Silné a slabé stránky spôsobilostí členských štátov  

Meranie vojenských spôsobilostí 

75 Z vojenského hľadiska sa za spôsobilosť považuje „kombinácia prostriedkov 
a spôsobov na vykonanie súboru úloh“96. Toto široké vymedzenie zahŕňa vybavenie 
aj personál, ako aj ich prevádzkovú pripravenosť a schopnosť udržiavania operácií 
po určitý čas. Konečným cieľom vojenských spôsobilostí je poskytnúť komparatívnu 
vojenskú výhodu pri odrádzaní potenciálnych alebo skutočných nepriateľov alebo 
pri boji proti nim. 

76 Meranie vojenských spôsobilostí a vojenskej sily krajín je zložitá problematika 
a vyžaduje si kvantitatívne aj kvalitatívne údaje, ktoré často nie sú verejne prístupné. 
Okrem toho, silné a slabé stránky ktorejkoľvek krajiny v súvislosti s vojenskými 
spôsobilosťami je možné posudzovať len v kontexte: i) zistených hrozieb, ii) 
spôsobilostí potenciálnych nepriateľov a iii) spôsobilostí spojencov.  

                                                      
96 Slovník akronymov a skratiek VVEÚ (2017) vymedzuje vojenskú spôsobilosť ako 

„kombináciu prostriedkov a spôsobov na vykonanie súboru úloh alebo dosiahnutie účinku 
podľa štandardu za stanovených podmienok. Vojenská spôsobilosť obyčajne zahŕňa štyri 
hlavné zložky: štruktúru vojenských síl – personál, počty veľkosť a zloženie síl; konfiguráciu 
– technickú sofistikovanosť síl a vybavenia; pripravenosť – schopnosť poskytovať 
spôsobilosti požadované veliteľom bojovníkov na vykonávanie určených misií; 
Plnospektrálne – schopnosť udržať potrebnú úroveň a trvanie operačnej činnosti 
na dosiahnutie vojenských cieľov.“ 
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77 Vzhľadom na uvedené sa v tejto časti pokúsime zdôrazniť niekoľko kľúčových 
faktorov vojenských spôsobilostí členských štátov na základe verejne dostupných 
informácií. Nepôjde o komplexné posúdenie ich vojenskej sily. 

78 Situácia v oblasti vojenských spôsobilostí v EÚ naďalej odráža históriu, geografiu 
a vnútroštátne záujmy členských štátov97. Napríklad, Francúzsko a Spojené kráľovstvo 
sa usilujú podnikať celospektrálne operácie – vrátane náročných – ktorých súčasťou je 
nasadenie expedičných síl mimo EÚ. Na druhej strane, pre Nemecko je prioritou 
územná obrana s ťažšími formáciami98. 

Kvantitatívne ukazovatele 

79 Prvým globálnym ukazovateľom, ktorý sa obyčajne spája s vojenskými 
spôsobilosťami, je rozpočet na obranu. Aj bez preskúmania efektívnosti využívania 
týchto prostriedkov poskytuje tento ukazovateľ celkovú predstavu o veľkosti a sile 
vojska v absolútnych a porovnateľných číslach. Z hľadiska výdavkov na obranu sú 
členské štáty EÚ kolektívne na druhom mieste na svete po Spojených štátoch (pozri 
ilustráciu 8). Výrazné a nekoordinované znižovanie rozpočtov členských štátov 
na obranu v rokoch 2005 až 2015 spolu s nedostatočnými investíciami však nepriaznivo 
ovplyvnilo ich vojenské spôsobilosti99. 

80 Druhým kľúčovým ukazovateľom je rozsah vojenského personálu. Pri sčítaní 
vnútroštátneho vojenského personálu majú členské štáty EÚ druhú najväčšiu armádu 
na svete100. V priebehu posledného desaťročia sa konsolidovaný počet vojakov znížil 

                                                      
97 Dick Zandee, Core Groups: The way to real European Defence (Základné skupiny: cesta 

k skutočnej európskej obrane), Kráľovský inštitút pre medzinárodné vzťahy Egmont, február 
2017. 

98 Margriet Drent, Eric Wilms, Dick Zandee, Making sense of European Defence (Aby európska 
obrana mala zmysel), december 2017. 

99 Európska komisia, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Európsky obranný fond, COM(2018) 476 final, 13.6.2018. 

McKinsey, More European, More Connected and More Capable: Building the European 
Armed Forces of the Future (Európskejšie, lepšie prepojené a spôsobilejšie: vytvorenie 
európskych ozbrojených síl budúcnosti), 2017. 

100 Po Číne, IISS Military Balance 2019 a Európske centrum politickej stratégie, strategická 
poznámka 4/2015, Na obranu Európy, 15.6.2015, s. 3. 
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o 23 %. Poklesla aj celková početnosť pozemných záloh a udržateľných pozemných síl, 
ale v menšej miere (ilustrácia 5). 

Ilustrácia 5 – Vývoj počtu vojakov v členských štátoch EDA – 2006 – 2016 
(v tisícoch) 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe údajov EDA.  

81 Z hľadiska konsolidovaných spôsobilostí a rozsahu disponujú členské štáty EÚ 
(po Spojených štátoch) významným podielom vojenských spôsobilostí (tabuľka 2), 
aj keď početnosť väčšiny ich dostupného konvenčného vybavenia sa od roku 2000 
znížila (ilustrácia 6). 
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Tabuľka 2 – EÚ a iné vojenské mocnosti – vybrané vojenské vybavenie, 
2018 

 
* K dispozícii nie sú údaje týkajúce sa Ruska. 

Zdroj: Dvor audítorov podľa Military Balance 2019 Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie 
(IISS). 

Taktické lietadlá Bojové tanky

Útočné vrtuľníky Obrnené pechotné bojové vozidlá

Viacúčelové tankery Lietadlové lode

Ťažké bezpilotné lietadlá* Krížniky, torpédoborce a fregaty

Jadrové a konvenčné raketové ponorky Obojživelné lode
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Ilustrácia 6 – Vývoj vybraného vojenského vybavenia EÚ-28 v rokoch 
2000 – 2018 (počty ks) 

Zdroj: EDA podľa IISS Military Balance. 

Kvalitatívna analýza 

82 Analýza vojenských spôsobilostí je ale viac než len preskúmanie kvantitatívnych 
údajov. Zásadný význam pri podpore účinnosti vojenských síl majú okrem nich najmä 
kvalita a typ dostupného vybavenia. Vplyvom znižovania vnútroštátnych rozpočtov 
na obranu spolu s vyšším počtom intenzívnejších operácií sa existujúce spôsobilosti 
dostali pod významný tlak. Menej častá obnova vybavenia viedla k starnutiu 
vojenských spôsobilostí101, menšej miere ich pripravenosti a použiteľnosti 
z prevádzkového hľadiska a k väčším časovým a nákladovým nárokom na údržby 
a opravy (pozri rámček 3). 

                                                      
101 Napríklad, približne 80 % prostriedkov na kontrolu mora, fregát a korviet má viac ako 15 

rokov (zdroj: EDA, Budúce spôsobilosti, nové trendy a kľúčové priority, 2018). 

2000 2010 2018 2018/2000

Bojové tanky 15 868 7 131 4 324 -73 %
Obrnené pechotné bojové 
vozidlá

8 644 7 379 6 571 -24 %

Taktické lietadlá 2 949 2 296 1 863 -37 %
Cisternové lietadlá 77 66 47 -39 %

Útočné vrtuľníky 283 360 373 32 %

Hladinové bojové lode 172 146 121 -30 %
Ponorky 86 66 62 -28 %

Bezpilotné lietadlá 22 127 230 945 %
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Rámček 3 

Príklad problémov v oblasti pripravenosti – Nemecko102 

Vo svojich nedávnych výročných správach nemecký parlamentný komisár 
pre ozbrojené sily zdôraznil opakované materiálne nedostatky vo všetkých 
armádnych útvaroch. V správe za rok 2017 sa uvádza, že „skutočná pripravenosť 
hlavného zbraňového systému Bundeswehru je v mnohých oblastiach dramaticky 
nízka“103.  

Napríklad, vzhľadom na nedostatok náhradných dielov bolo k dispozícii na použitie 
len 39 % bojových tankov Leopard 2. Niekedy nebola k dispozícii ani jedna zo šiestich 
ponoriek a na let bola spôsobilá menej ako polovica bojových lietadiel Eurofighter 
a Tornado. Okrem potenciálnej neschopnosti rýchlo nasadiť vojenské sily táto 
situácia pri niektorých príležitostiach zabránila aj primeranému výcviku vojenského 
personálu. 

83 Vojenské spôsobilosti členských štátov sa takisto vyznačujú vysokou mierou 
duplicity a fragmentácie, v dôsledku čoho sú európske ozbrojené sily menej 
interoperabilné104. V roku 2017 sa v EÚ používalo 178 rôznych zbraňových systémov, 
pričom v USA to bolo len 30105. Veľká rozmanitosť systémov v prevádzke – a teda 
nedostatok spoločných technických noriem – je na úkor interoperability ozbrojených síl 
v Európe. V situácii, keď je spolupráca na misiách a operáciách normou, je primeraná 
miera interoperability zásadná pre účinnú spoluprácu. 

84 Na základe poučení z operačných intervencií v Líbyi (2011) a Mali (2013 – 2014) sa 
určili kritické nedostatky v oblasti spôsobilostí, ktorých dôkazom priamo na mieste 
bolo nadmerné využívanie strategických spôsobilostí Spojených štátov106. EÚ a jej 
spojenci hlásili najmä nedostatok strategických predpokladov107, ako sú presne riadená 

                                                      
102 59. a 60. výročná správa parlamentného komisára pre ozbrojené sily, Dr. Hans-Peter 

Bartels. 

103 59. výročná správa parlamentného komisára pre ozbrojené sily, Dr. Hans-Peter Bartels, 
20.2.2018, s. 41. 

104 Spojenie síl – cesta k európskej obrannej únii, Európske centrum politickej stratégie, 
14.2.2019. 

105 Na obranu Európy – Za väčšiu spoluprácu v rámci EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, 
prehľad Európskej komisie, 2017. 

106 NATO chief: Mali shows holes in EU defence (Šéf NATO: Mali ukázalo nedostatky v obrane 
EÚ)”, EU Observer, 4.2.2013. 

107 Strategické predpoklady umožňujú nasadenie, účinnosť a udržateľnosť vojenských operácií. 

https://www.bundestag.de/en/parliament/commissioner
https://euobserver.com/news/118934
https://euobserver.com/news/118934
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munícia, tankovanie vo vzduchu, velenie a kontrola alebo spravodajstvo, dohľad 
a prieskum108. To isté platí aj pre strategické odrádzanie (vrátane jadrovej obrany)109, 
v ktorom sa členské štáty EÚ do veľkej miery opierajú o Spojené štáty110. 

85 Zároveň Rusko, Čína a iné veľké krajiny v súčasnosti investujú veľké sumy 
do nadobúdania špičkových spôsobilostí a rozvoja inovatívnych technológií111, ako sú 
nadzvukové zbrane. Rýchly vývoj technológií ponúka nové možnosti pre ozbrojené sily 
a prináša aj nové potreby v oblasti vojenských spôsobilostí. Ako sa uznáva v EGS, 
členské štáty EÚ potrebujú investovať do „digitálnych spôsobilostí na zabezpečenie 
údajov, sietí a kritickej infraštruktúry v európskom digitálnom priestore“112. V roku 
2017 sa v správe predloženej na bezpečnostnej konferencii v Mníchove objavil odhad, 
že na preklenutie „medzery v prepojenosti a digitalizácii európskych síl“113 v oblastiach, 
ako sú prepojené platformy a velenie, kontrola, komunikácia, počítače, spravodajstvo, 
dohľad a prieskum, sú potrebné ročné investície vo výške 30 až 50 mld. USD. 

86 V súčasnosti členské štáty EÚ ani zďaleka nedisponujú vojenskými spôsobilosťami, 
ktoré sú potrebné na dosiahnutie úrovne vojenských ambícií EÚ114 (pozri rámček 1). 
V nedávnej štúdii Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) a Nemeckej 
rady pre zahraničné vzťahy (DGAP) sa posudzuje, do akej miery je EÚ schopná naplniť 

                                                      
108 Tlačová konferencia generálneho tajomníka NATO Andersa Fogha Rasmussena po stretnutí 

ministrov obrany, 5.10.2011 a rozhovor s generálom Michailom Kostarakosom, bývalým 
predsedom vojenského výboru Európskej únie (VVEÚ), European Defence Matters, vydanie 
11/2016. 

109 „Európa je predovšetkým plne závislá od jadrového dáždnika USA“, Sven Biscop, Egmont 
Paper 103, Fighting for Europe: Europe strategic autonomy and the use of force (Boj 
za Európu: strategická autonómia Európy a používanie sily), január 2019. 

110 Európska strategická autonómia – aktéri, problémy, konflikty záujmov, výskumný dokument 
SWP, Barbara Lippert, Nicolai von Ondarza a Volker Perthes (ed.), 2019. 

111 Všeobecná správa pre parlamentné zhromaždenie NATO s názvom Udržanie technologickej 
pozície NATO: strategická adaptácia a výskum a vývoj v oblasti obrany, október 2017. 

112 Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, jún 2016. 

113 V prípade päť až sedemročného modernizačného cyklu – More European, More Connected 
and More Capable (Európskejšie, lepšie prepojené a spôsobilejšie), bezpečnostná 
konferencia v Mníchove, McKinsey a Hertie School of Governance, 2017. 

114 Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany, prehľad EDA, 26.11.2018: 
„Z príspevku Vojenského výboru EÚ v skúšobnom kole CARD vyplynulo, že EÚ nemá 
k dispozícii všetky požadované vojenské spôsobilosti potrebné na vykonávanie SBOP EÚ 
na úrovni vojenských ambícií podľa globálnej stratégie EÚ.“ 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_78812.htm
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue11/interview/military-capabilities---europe-still-lacks-strategic-enablers
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túto úroveň ambícií, pokiaľ sa vychádza zo súčasných spôsobilostí členských štátov 
a z prognózy do roku 2030115. Vychádzajúc z rôznych eventualít vyplývajúcich z úrovne 
ambícií EÚ sa v štúdii vyslovuje záver, že „vo všetkých oblastiach existujú veľké 
medzery v spôsobilostiach a často by sa naplnila menej ako tretina požiadaviek“, 
a preto je „európska strategická autonómia obmedzená na najnižšiu úroveň 
operačného spektra“. 

87 Okrem toho, ak by sa členovia NATO z EÚ museli sami brániť proti vojenskej 
agresii bez spoliehania sa na vojenskú ochranu USA, odhaduje sa, že na preklenutie 
súčasnej medzery v spôsobilostiach by bola potrebná investícia vo výške niekoľkých 
stoviek miliárd EUR. V ďalšej štúdii IISS sa odhaduje, že v prípade hypotetického 
scenára obmedzenej regionálnej vojny v Európe proti tretiemu štátu by „európski 
členovia NATO museli na preklenutie medzery v rámci tohto scenára investovať 288 až 
357 mld. EUR“116. 

88 Určenie priorít v oblasti spôsobilostí je dynamický úkon. Ako vyplýva z prílohy III, 
obranná spôsobilosť sa musí časom vyvíjať podľa povahy identifikovaných hrozieb 
a úrovne ambícií EÚ117. Rámček 4 znázorňuje niektoré z kľúčových nedostatkov 
spôsobilostí na základe dostupných informácií. 

                                                      
115 Ochrana Európy: dosiahnutie úrovne vojenských ambícií EÚ v súvislosti s brexitom, IISS 

a DGAP, november 2018. 

116 D. Barrie a ďalší, Defending Europe: scenario-based capability requirements for NATO’s 
European members (Obrana Európy: požiadavky na spôsobilosti európskych členov NATO 
v prípade rôznych scenárov), Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie, apríl 2019. 

117 Na úrovni EÚ sa v katalógu pokroku 18 (utajenom dokumente) vymedzuje miera naplnenia 
úrovne vojenských ambícií SBOP EÚ a uvádzajú sa nedostatky EÚ v oblasti vojenských 
spôsobilostí zoradené podľa priority, známe ako ciele v oblasti spôsobilosti s veľkým 
dosahom. Tie predstavujú medzery v spôsobilostiach, ktoré treba riešiť v krátkodobom 
(2026) a dlhodobom (2032) horizonte. 
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Rámček 4 

Príklady nedostatočných spôsobilostí 

V akademických článkoch uverejnených v rokoch 2016 – 2019 sa najčastejšie 
identifikujú príklady medzier v oblasti spôsobilostí v členských štátoch EÚ v týchto 
oblastiach: 

 Vo vzduchu – bezpilotné lietadlá (drony), tankovanie vo vzduchu, strategická 
a taktická letecká doprava, systémy velenia a kontroly vo vzduchu, presná munícia, 
spôsobilosti v oblasti obrany pred balistickými raketami, spôsobilosti v oblasti 
zabránenia prístupu do oblasti, potlačenie obranných spôsobilostí nepriateľa 
vo vzduchu; 

 Vo vesmíre – satelitná komunikácia a pozorovanie Zeme, autonómny prístup 
do kozmu; 

 Informačná prevaha – spôsobilosti v oblasti spravodajstva, dohľadu 
a prieskumu; 

 IKT – kybernetická vojna, umelá inteligencia; 

 Na mori – námorný dohľad, obojživelné lode, ponorky, kapacity na nasadenie 
v zámorí; 

 Strategické predpoklady – vojenská mobilita, strategická doprava a lekárska 
evakuácia; 

 Na zemi – pozemné spôsobilosti presného úderu, moderné obrnené bojové 
vozidlá. 

Vplyv brexitu 

89 Bez ohľadu na výsledok brexitu bude mať odchod Spojeného kráľovstva z EÚ 
pravdepodobne dôsledky pre obranu EÚ. Spojené kráľovstvo má v Európe tradične 
najvyššie výdavky na obranu. V roku 2017 tvoril jeho obranný rozpočet približne jednu 
štvrtinu celkových výdavkov členských štátov EÚ na obranu118. Z iného pohľadu zas 

                                                      
118 V roku 2017 Spojené kráľovstvo investovalo do obrany 45,3 mld. EUR, t. j. 22,1 % 

z 205,1 mld. EUR, ktoré vynaložila EÚ-28. Údaje Eurostatu, výdavky verejnej správy podľa 
funkcie (klasifikácia výdavkov verejnej správy), uverejnené 22.3.2019. 
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odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bude znamenať, že až 80 % výdavkov NATO 
na obranu sa bude vynakladať v krajinách mimo EÚ119. Takisto aj britské podniky majú 
silné postavenie na európskom trhu v oblasti obrany120. 

90 Z prevádzkového hľadiska je príspevok Spojeného kráľovstva do civilných 
aj vojenských misií a operácií SBOP celkovo len obmedzený: zodpovedal približne 2,3 % 
personálnych príspevkov členských štátov a okrem toho Spojené kráľovstvo poskytlo 
prostriedky, ako sú námorné lode, lietadlá a rezervné posily121. Na druhej strane je 
strata strategických predpokladov vo vzduchu (tankovanie vo vzduchu a spôsobilosti 
v oblasti spravodajstva, dohľadu a prieskumu) a osobitných operačných síl príkladom 
oblastí spôsobilosti, na ktoré bude mať brexit veľký vplyv. 

91 V dôsledku toho bude mať EÚ-27 oveľa menej zdrojov na preklenutie zistených 
nedostatkov v oblasti spôsobilostí a vojenského výskumu. V obidvoch týchto oblastiach 
sa vplyvom brexitu nedostatky ešte zhoršia: aj keď sa neprerozdelia v spektre 
spôsobilostí rovnomerne, brexit so sebou prinesie materiálne obmedzenie celkových 
existujúcich spôsobilostí (ilustrácia 7 a nedostatok investícií v oblasti výskumu 
a vývoja122. 

                                                      
119 Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2018 o vzťahoch medzi EÚ a NATO, 

2017/2276(INI), bod 19. 

120 Na základe rebríčka 100 najväčších podnikov podľa SIPRI bol ich podiel na obrate 
súvisiacom s obranou medzi európskymi podnikmi v roku 2018 na úrovni 38 %. 

121 Brexit: misie a operácie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, Snemovňa lordov – 
Výbor pre Európsku úniu, máj 2018. 

122 V roku 2017 boli výdavky Spojeného kráľovstva na výskum a vývoj v oblasti obrany vo výške 
3,2 mld. EUR (údaje EDA). 
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Ilustrácia 7 – Podiel Spojeného kráľovstva na celkovom vybranom 
vojenskom vybavení členských štátov EÚ, 2018 

 
Zdroj: EDA podľa IISS Military Balance 2019. 

2.2. Kľúčové charakteristiky európskeho obranného priemyslu 

Sektor obrany 

92 Trh v oblasti obrany je v porovnaní s tradičnými obchodnými trhmi jedinečný. 
Hlavný rozdiel spočíva v ústrednej úlohe vlád. Vnútroštátny trh s obranou sa často 
označuje aj ako monopsón: na trhu je len jeden kupujúci – štát – a viacero 
dodávateľov. Vláda ako jediný koncový zákazník iniciuje, špecifikuje, reguluje 
a financuje vývoj a obstarávanie obranného vybavenia. 

93 Sektor obrany má strategický význam. Prispieva k autonómii štátu pri konaní 
poskytovaním potrebných spôsobilostí a zaisťovaním bezpečnosti dodávok. Preto je 
tento sektor prísne regulovaný na vnútroštátnej úrovni123. Predovšetkým môžu 
produkty v oblasti obrany podliehať obmedzeniam využívania duševného vlastníctva 
alebo príležitostí na vývoz124. Okrem toho je prístup na vnútroštátny trh v oblasti 
obrany často obmedzený vládnou politikou verejného obstarávania na základe ochrany 

                                                      
123 Webová stránka GR GROW. 

124 Finančné nástroje na podporu odolného a autonómneho sektora obrany, expertná skupina 
pre súbor finančných nástrojov, november 2018. 
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základných bezpečnostných záujmov a podpory vnútroštátnej priemyselnej 
základne125. V dôsledku toho sú bariéry pri vstupe, ale aj opustení trhu vysoké. 

94 V sektore obrany prebieha intenzívny výskum a vývoj126. Rozvoj obranných 
spôsobilostí si vyžaduje inovatívne a špičkové technológie, keďže jeho cieľom je 
poskytovať komparatívnu vojenskú výhodu. To so sebou prináša významné počiatočné 
investície a dlhé vývojové cykly spôsobilostí bez toho, aby mali obranné podniky 
akúkoľvek konečnú záruku ich následného predaja. V záujme zmiernenia 
technologických a finančných rizík spojených s vývojom týchto spôsobilostí financujú 
výskum v oblasti obrany väčšinou na 100 % vlády. 

Hlavné trendy 

95 Sektor obranného priemyslu sa vyznačuje novými formami závislosti127. Po prvé, 
je čoraz viac globalizovaný. Veľké podniky z obranného priemyslu sú závislejšie od 
vývozu a ich dodávateľské reťazce sú zložitejšie, rozmanitejšie a vo väčšej miere 
medzinárodné. 

96 Okrem toho je sektor obrany čoraz viac závislý od inovácií v civilnom sektore128. 
Veľké príležitosti a výzvy sa objavujú v oblasti výskumu a vývoja na dvojaké využitie, 
keďže moderné špičkové technológie – ako sú umelá inteligencia, autonómne vozidlá, 
veľké dáta alebo nanotechnológie – sa vyvíjajú a vyrábajú najmä v civilnom sektore. 

97 Ďalším kľúčovým štrukturálnym trendom v sektore obrany sú zvyšujúce sa 
náklady na obranné vybavenie a systémy. V kontexte technologickej súťaže sa 
medzigeneračné zvýšenie nákladov na obranné vybavenie v posledných desaťročiach 
odpojilo od zvyšovania rozpočtov na obranu a značne ho prevýšilo. Dôsledkom toho je, 
že „zo štátnych rozpočtov je možné zakúpiť čoraz menší počet kusov, skracuje sa 

                                                      
125 Europe’s Defence Industry: An Economic Perspective (Európsky obranný priemysel: 

hospodárska perspektíva), K. Hartley, 2013. 

126 Správa o sektore obrany, Dolná snemovňa, Výbor pre vstúpenie z Európskej únie, november 
2017. 

127 Rozvoj európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB), štúdia 
podvýboru Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu, jún 2013. 

128 M. Drent a D. Zandee, More European defence cooperation (Viac európskej spolupráce 
v oblasti obrany), Clingendael Institute, jún 2018. 
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trvanie vyrábaných sérií, obmedzujú sa možnosti využívania úspor z rozsahu a nové 
projekty v oblasti vývoja sa neobjavujú tak často“129. 

Situácia v európskom obrannom priemysle 

98 Ucelený súbor údajov o európskej obrannej technologickej a priemyselnej 
základni (EDTIB) neexistuje130. Európsky obranný priemysel má obrat približne 
100 mld. EUR a priamo zamestnáva približne 500 000 zamestnancov131. Má 
pyramídovú štruktúru132 s obmedzeným počtom veľkých obranných podnikov – 
hlavných dodávateľov – na vrchole. V celom dodávateľskom reťazci podporuje tieto 
podniky 2 000 – 2 500 podnikov nižšej úrovne133 – najmä spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou a MSP – ktoré poskytujú hlavným dodávateľom podsystémy 
alebo komponenty. 

99 Základňa EDTIB nie je v EÚ rozmiestnená rovnomerne. Obranné odvetvia 
odzrkadľujú úroveň vnútroštátnych rozpočtov a sú sústredené v šiestich krajinách, 
ktoré podpísali vyhlásenie o zámere134 (LoI), t. j. vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, 
Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Tieto krajiny tvoria viac ako 80 % obratu 
v európskom sektore obrany135. Kapacity, spôsobilosti a konkurencieschopnosť DTIB sa 

                                                      
129 Pracovný dokument útvarov Európskej komisie – Posúdenie vplyvu – Sprievodný dokument 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný 
fond, SWD(2018) 345 final, jún 2018. 

130 Keith Hartley, Creating a European Defence Industrial Base (Vytvorenie európskej základne 
obranného priemyslu), 2013. 

131 Webová stránka GR GROW: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_sk. 

132 A. Marrone a A. R. Ungaro, Actors in the European defence policy area: roles and 
developments (Aktéri v oblasti európskej obrannej politiky: úlohy a vývoj), Istituto affari 
internazionali, november 2014. 

133 Pracovný dokument útvarov Európskej komisie – Posúdenie vplyvu – Sprievodný dokument 
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný 
fond, SWD(2018) 345 final, jún 2018. 

134 Vyhlásenie o zámere podpísalo 20. júla 1998 šesť krajín EÚ s cieľom vytvoriť rámec 
spolupráce na uľahčenie reštrukturalizácie európskeho obranného priemyslu. 

135 Európska asociácia leteckého a obranného priemyslu, Fakty a čísla, 2017. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_sk
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medzi jednotlivými členskými štátmi a pododvetviami líšia136 (pozri kľúčové 
charakteristiky vzdušného, pozemného a námorného odvetvia v prílohe IV). Táto 
rozdrobená základňa je výsledkom geografických, historických a vojenských kultúr, 
ktoré prispeli k formovaniu priemyselnej situácie v jednotlivých členských štátoch137. 
V Európe existuje toľko DTIB, koľko je v nej členských štátov a súvisiacich 
vnútroštátnych politík v oblasti obrany, technológií, trhov, obstarávania atď.138 

100 Štúdie poukázali na silné stránky sektora obrany v Európe. Európsky obranný 
priemysel sa predovšetkým opisuje ako „globálne konkurencieschopný, inovatívny, 
zameraný na špičkové technológie a spôsobilosti“139. Európsky obranný priemysel 
dokáže poskytovať celé spektrum obranných spôsobilostí od veľkých a zložitých 
platforiem až po inovatívne produkty. V posledných rokoch však EDTIB a jej globálnu 
konkurencieschopnosť ovplyvnilo niekoľko negatívnych trendov (pozri prílohu V). 

Strana dopytu: členské štáty 

101 Konkurencieschopnosť obranného priemyslu je do veľkej miery závislá od 
dopytu zo strany členských štátov. V rokoch 2007 až 2015 došlo v štátnych rozpočtoch 
krajín EÚ na obranu k výraznému znižovaniu výdavkov až o 15 % v protiklade 
k zvyšovaniu vojenských výdavkov vo svete. Od roku 2015 je trend celkových výdavkov 
na obranu v EÚ pozitívny140, aj keď výdavky na obranu boli v roku 2017 v reálnom 
vyjadrení stále nižšie ako v roku 2007 (ilustrácia 8). 

                                                      
136 C. Mölling, Future of the EDTIB at the Defence Council 2013. The German Position, 

European Realities and December Opportunities (Budúcnosť EDTIB v rade pre obranu 2013. 
Nemecká pozícia, európska realita a príležitosti v decembri), 2013. 

137 Stav európskej obrannej priemyselnej základne, Parlamentné zhromaždenie NATO, Výbor 
pre hospodárstvo a bezpečnosť, október 2017. 

138 Rozvoj európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB), štúdia 
podvýboru Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu, jún 2013. 

139 Správa skupiny osobností o prípravných opatreniach pred výskumom súvisiacim s SBOP, 
február 2016. 

140 Zistenia zo skúšobného kola CARD 

https://eda.europa.eu/webzine/issue16/in-the-spotlight/card-from-trial-run-to-first-full-cycle-starting-in-2019
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Ilustrácia 8 – Vývoj výdavkov na obranu v rokoch 2007 – 2017 (v mil. 
súčasných USD) 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe databázy SIPRI141. 

102 Znižovanie vnútorného dopytu na trhu EÚ spolu so zvyšovaním dopytu 
na medzinárodných trhoch viedlo v obrannom priemysle EÚ k zvyšovaniu vývozu 
na trhy mimo EÚ142. Ako vyplýva z ilustrácie 9, EÚ má – aj keď stále až za Spojenými 
štátmi a Ruskom – významný podiel na celkovom vývoze zbraní, čo dobre ilustruje 
konkurencieschopnosť jej obranného priemyslu. 

                                                      
141 V tomto preskúmaní používame pri analýzach ako referenciu databázy Štokholmského 

medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI). Obmedzenia týkajúce sa podkladových 
údajov a vplyvy ľudského faktora na našu analýzu pozri na stránke 
https://www.sipri.org/databases. 

142 Účinky vývozu obrannej techniky mimo EÚ na európsku spoluprácu v oblasti vyzbrojovania, 
štúdia podvýboru Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu, jún 2015. 
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Ilustrácia 9 – Priemerný podiel na vývoze zbraní, 2010 – 2018 
(korigovaný o vývoz v rámci EÚ) 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe databázy SIPRI. 

103 EDTIB je čoraz viac závislá od vývozu, čo prináša určité výzvy do budúcnosti. 
Prvou z týchto výziev sú rozdiely medzi politikami a právnymi predpismi členských 
štátov v oblasti vývozu zbraní. Keďže dodávateľské reťazce hlavných výrobcov 
v európskom sektore obrany sú čoraz integrovanejšie, odlišnosti vo vývoznej politike 
členských štátov143 môžu obmedzovať príležitosti veľkých podnikov z EÚ hospodársky 
súťažiť na medzinárodnom trhu. 

104 Okrem toho, prenos technológií požadovaných na prístup na zahraničné trhy 
spolu s významnými investíciami do obrany v zahraničných krajinách viedli k vzniku 
nových medzinárodných účastníkov hospodárskej súťaže144. Ak si chce EÚ zachovať 
pre svoj priemysel konkurenčnú výhodu, musí využívať svoje inovačné možnosti. 

105 Rozpočty členských štátov na obranu sa však vyznačujú vysokým podielom 
osobných výdavkov (49 %) v porovnaní s investičnými výdavkami (21 %)145. Okrem 
toho, výdavky na výskum a vývoj nepriaznivo ovplyvnilo aj nedávne znižovanie 

                                                      
143 Ďalší vývoj spoločnej pozície 944/2008/SZBP o kontrole vývozu zbraní, štúdia pre podvýbor 

Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu, júl 2018. 

144 Stav európskej obrannej priemyselnej základne, Parlamentné zhromaždenie NATO, Výbor 
pre hospodárstvo a bezpečnosť, október 2017. 

145 Údaje o obrane za roky 2016 – 2017, EDA. 
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rozpočtov na obranu146. Skutočnosť, že členské štáty kolektívne nedosahujú cieľovú 
hodnotu 2 % v oblasti obranného výskumu a technológií147, vzbudzuje otázky 
v súvislosti s ich dlhodobou schopnosťou technologických inovácií v budúcnosti148, 
a ohrozuje tak konkurencieschopnosť EDTIB. 

106 Spolupráca medzi členskými štátmi EÚ v oblasti výskumu a vývoja a investícií 
do obranného vybavenia bola doposiaľ len obmedzená a nedosahovala cieľové 
hodnoty149 (ilustrácia 10). Predchádzajúce pokusy EÚ o podporu vytvorenia 
otvoreného a konkurencieschopného európskeho trhu s obranným vybavením neboli 
úspešné. Najmä vykonávanie smernice o verejnom obstarávaní v oblasti obrany z roku 
2009 sa medzi členskými štátmi líšilo150. Veľmi významný podiel výdavkov na verejné 
obstarávanie v oblasti obrany, najmä na obranné systémy s vysokou hodnotou 
a strategickým významom, sa stále vynakladá mimo pôsobnosti tejto smernice151, 
v dôsledku čoho sa zákazky prideľujú hlavne vnútroštátnym podnikom. 

                                                      
146 Pracovný dokument útvarov komisie – Posúdenie vplyvu – Sprievodný dokument k návrhu 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond, 
SWD(2018) 345 final, 13.6.2018. 

147 V novembri 2007 schválil ministerský riadiaci výbor agentúry EDA štyri spoločné referenčné 
hodnoty pre investície: 

– Obstarávanie vybavenia: 20 % celkových výdavkov na obranu, 

– Spoločné obstarávanie vybavenia: 35 % celkového objemu obstarávania vybavenia, 

– Výskum a vývoj v oblasti obrany 2 % celkových výdavkov na obranu, 

– Spoločný výskum a vývoj: 20 % celkových výdavkov na výskum a vývoj, 

148 Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany, prehľad EDA, 26.11.2018. 

149 Obmedzenia týkajúce sa údajov priložených k vykázaným číslam pozri na stránke 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-
2016 – 2017. 

150 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2009/81/ES 
o verejnom obstarávaní v oblastiach obrany a bezpečnosti v súlade s článkom 73 ods. tejto 
smernice, COM(2016) 762 final, 30.11.2016. 

151 Tamže. 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
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Ilustrácia 10 – Výsledky referenčného porovnania spolupráce medzi 
členskými štátmi – 2017 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe údajov EDA o obrane 2016 – 2017. 

Strana ponuky: priemysel 

107 V záujme adaptácie na narastajúcu globalizáciu trhu s obranou prešiel sektor 
obrany procesom konsolidácie prostredníctvom fúzií a akvizícií, pri ktorých vzniklo 
niekoľko veľkých nadnárodných spoločností, ako sú BAE, Airbus a Thales. Cezhraničná 
konsolidácia sa však obmedzila najmä na sektory vesmírnych technológií a elektroniky. 
Prevládanie faktorov súvisiacich s národnou suverenitou viedlo k tomu, že proces 
konsolidácie sa uskutočnil predovšetkým na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide 
o pozemný a námorný segment. 

108 Nedostatočná spolupráca na strane dopytu, t. j. medzi členskými štátmi, 
zabránila ďalšej integrácii a konsolidácii na európskom trhu s obranným vybavením152. 
Rozdrobenie následne vedie k neefektívnosti vo forme duplicity, nadmerných kapacít 
v niektorých oblastiach a chýbajúcich úspor z rozsahu, ktoré v konečnom dôsledku 
znižujú konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu na svetovom trhu 
a z operačného hľadiska nepodporujú interoperabilitu medzi ozbrojenými silami 
členských štátov. V porovnaní s 11 obrannými platformami a systémami v USA ich mala 

                                                      
152 Pracovný dokument útvarov Európskej komisie – Posúdenie vplyvu – Sprievodný dokument 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný 
fond, SWD(2018) 345 final, jún 2018. 
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Európa v roku 2013 vo výrobe až 36153, aj keď vojenské výdavky EÚ sú v porovnaní 
s USA 2,5-krát nižšie. 

109 Globálna pozícia obranného priemyslu EÚ sa odráža v jej podiele na obrate 100 
najväčších spoločností v oblasti obrany154. Hlavné podniky v EÚ majú spolu významný 
podiel na celosvetovom obrate (približne štvrtinový), ale stále ďaleko zaostávajú 
za spoločnosťami z USA, ktoré majú dominantné postavenie. Trend za posledných 20 
rokov (ilustrácia 11) ukazuje silnejúcu konkurenciu zo strany spoločností mimo EÚ 
aj mimo USA. Pokiaľ ide o hlavných aktérov, z obratu piatich najväčších podnikov v EÚ 
a v USA (ilustrácia 12) vyplýva, že hlavné podniky v USA pôsobia v oveľa väčšom 
meradle ako tie v EÚ. 

Ilustrácia 11 – Podiel 100 najväčších podnikov v oblasti obrany 
na celkovom obrate, 2007 – 2017 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe databázy SIPRI. 

                                                      
153 V. Briani, Armaments duplication in Europe: A quantitative assessment (Duplicita 

vyzbrojovania v Európe: kvantitatívne posúdenie), informačný materiál CEPS, č. 297, júl 
2013. 

154 Rebríček 100 najväčších spoločností podľa SIPRI nezahŕňa čínskych výrobcov zbraní. 
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Ilustrácia 12 – Obrat 5 najväčších spoločností v USA a v EÚ (2017) – mil. 
USD 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe databázy SIPRI. 

110 Pozície základní obranného priemyslu EÚ a USA na svetovom trhu zvýrazňujú 
konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu. Z hľadiska priemyselných 
a obchodných prepojení je dovoz EÚ od amerických spoločností za obdobie 
2010 – 2018 podobný ako výmeny v rámci EÚ a dosahuje 40 % (ilustrácia 13). Za 
rovnaké obdobie viac ako 50 % zbraní dovezených do USA pochádzalo z členských 
štátov EÚ155, v absolútnom vyjadrení však nejde o veľké množstvo156. Nerovnováha 
transatlantického obchodu v prospech USA súvisí s i) technologickou dominanciou 
USA, ale aj s ii) obchodnými obmedzeniami prístupu zahraničnej (a teda aj európskej) 
konkurencie na trh USA v oblasti obrany157a s iii) nedostatočnou európskou 
preferenciou medzi členskými štátmi. 

                                                      
155 Výpočet Dvora audítorov na základe údajov SIPRI. 

156 Daniel Fiott, EUISS, The poison pill: EU defence on US terms? (Jedovatá pilulka: obrana EÚ 
za podmienok USA?), jún 2019. 

157 V očakávaní reštrukturalizácie európskeho obranného priemyslu, BIPE, marec 2008. 
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Ilustrácia 13 – Podiel dovozu do EÚ (2017) 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe databázy SIPRI. 

111 Miera závislosti EDTIB od výroby mimo EÚ sa v jednotlivých segmentoch líši. 
Ako vyplýva z ilustrácie 14, od dodávateľov mimo EÚ pochádza 2,5 % vojenských lodí 
používaných členskými štátmi EÚ, v prípade bojových tankov je to až 18,5 % 
a v prípade bojových lietadiel až 39,3 %158. 

                                                      
158 D. Fiott, Strategic autonomy: towards ‘European Sovereignty’ in defence (Strategická 

autonómia: smerom k „európskej suverenite“ v oblasti obrany), EUISS, november 2018. 
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Ilustrácia 14 – Pôvod výroby obranných produktov používaných v EÚ 
(2017) 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe dokumentu EUISS – Strategic autonomy: towards „European 
Sovereignty’ in defence (Strategická autonómia: smerom k „európskej suverenite“ v oblasti obrany) – 
november 2018. 

112 Na svetovej úrovni nie je dominantná pozícia USA v medzinárodnom obchode 
vo všetkých segmentoch rovnaká. Spoločnosti z USA majú jasnú vedúcu pozíciu najmä 
vo vývoze lietadiel, systémov protivzdušnej obrany, obrnených vozidiel a rakiet. 
Spoločnosti z EÚ159 zas majú konkurenčnú výhodu vo vývoze lodí a senzorov 
(ilustrácia 15). 

                                                      
159 V krajinách LoI a Holandsku, ktoré predstavujú 95 % vývozu EÚ. 
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Ilustrácia 15 – Pôvod obranných produktov na medzinárodných trhoch 
(tzv. hodnoty ukazovateľov trendov – 2010 – 2018 

 
Zdroj: Dvor audítorov na základe databázy SIPRI. 

113 Aj keď úplný prehľad závislosti dodávateľského reťazca od zahraničných 
dodávateľov neexistuje, často sa objavujú informácie, že európsky obranný priemysel 
je závislý od konkrétnych technológií a subkomponentov (USA) a od kritických surovín 
(Čína). EDTIB je napríklad plne závislá od dovozu 19 z 39 kritických surovín, ktoré sú 
potrebné vo výrobných procesoch, z malého počtu tretích krajín160. Táto závislosť od 
vonkajších zdrojov ohrozuje nielen autonómiu členských štátov EÚ pri konaní, 
ale aj konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu. 

2.3. Posilnenie spolupráce na úrovni EÚ 

114 Na základe predpokladu, že posilnením spolupráce medzi členskými štátmi sa 
posilnia aj ich obranné spôsobilosti a európsky obranný priemysel ako celok, sa 
v posledných rokoch rozvinulo viacero iniciatív na podporu obrannej spolupráce 
na úrovni EÚ. 

Plán rozvoja spôsobilostí 

115 Plán rozvoja spôsobilostí (CDP) je zároveň dokumentom aj procesom, ktorý 
vypracovala EDA v spolupráci s VŠEÚ/VVEÚ a členskými štátmi. Poskytuje prehľad 
požiadaviek v oblasti spôsobilostí s cieľom zabezpečiť konzistentnejšie procesy 

                                                      
160 Skúmanie požiadaviek v oblasti európskych spôsobilostí na obdobie od roku 2035, EDA, jún 

2018. 
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plánovania vnútroštátnej obrany a podporiť spoluprácu členských štátov v oblasti 
rozvoja spôsobilostí. 

116 CDP sa pravidelne aktualizuje a členské štáty ho revidovali a schválili v júni 
2018. V CDP z roku 2018 sa predovšetkým zohľadňuje nová úroveň ambícií EÚ, ako sa 
uvádza v EGS (pozri rámček 1) a odráža sa v ňom potreba tzv. plnospektrálnych 
spôsobilostí, najmä v pozemnom, vzdušnom, námornom a vesmírnom sektore 
a v odvetví kybernetického boja161. V rámci postupu z roku 2018 EDA určila 11 
strategických priorít162 (pozri prílohu III), ktoré pokrývajú potreby a príležitosti v oblasti 
krátkodobého aj dlhodobého rozvoja spôsobilostí. 

CARD 

117 Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany (CARD) sa zaviedlo 
po tom, ako členské štáty v novembri 2016 prijali IPSD. CARD je medzivládny 
mechanizmus, ktorý sa uplatňuje dobrovoľne s cieľom zabezpečiť „štruktúrovanejší 
spôsob rozvoja požadovaných spôsobilostí na základe väčšej transparentnosti 
a záväzkov členských štátov“163.  

118 Cieľom procesu CARD je štrukturalizácia procesu plánovania a posilnenie 
spolupráce na úrovni EÚ prostredníctvom väčšej transparentnosti a výmeny informácií 
medzi členskými štátmi. Prostredníctvom systematického monitorovania zo strany EDA 
poskytuje proces CARD prehľad i) plánov členských štátov v oblasti obrany, ii) pokroku 
pri dosahovaní priorít CDP a iii) rozvoja európskej spolupráce. 

119 Prvé, skúšobné kolo CARD sa uskutočnilo na jeseň 2018. Úplné vykonanie 
procesu CARD na základe skúseností zo skúšobného kola sa očakáva na jeseň 2019. 

                                                      
161 Priority v oblasti rozvoja spôsobilostí v EÚ, revízia CDP z roku 2018, EDA. 

162 Tieto priority sú ďalej zaradené do 38 podrobných kategórií uvedených v revízii dokumentu 
Priority v oblasti rozvoja spôsobilostí v EÚ v rámci CDP z roku 2018. 

163 Plán vykonávania pre oblasť bezpečnosti a obrany, 14.11.2016. 
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Rámček 5 

Závery zo skúšobného kola CARD 2018164 

V prvej správe z CARD sa objavili určité pozitívne trendy, najmä pokiaľ ide o úroveň 
výdavkov na obranu a relatívny podiel programov spolupráce na rozvoji spôsobilostí 
medzi členskými štátmi. 

Problémovou oblasťou však ostáva výskum a vývoj v oblasti obrany, v ktorom sa 
podiel pridelených investícií znížil. To ohrozuje dlhodobú schopnosť členských štátov 
vykonávať inovácie v oblasti budúcich technológií. 

PESCO 

120 Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) bola zavedená Lisabonskou zmluvou 
v roku 2009165. Táto zmluva umožnila, aby „členské štáty, ktorých vojenské spôsobilosti 
spĺňajú prísnejšie kritériá a ktoré prevzali navzájom väčšie záväzky“, výrazne prehĺbili 
vzájomnú spoluprácu v oblasti obrany. PESCO je proces v rámci EÚ založený 
na členských štátoch. Ide o stály rámec a zároveň štruktúrovaný proces, ktorý sa líši od 
ostatných rámcov spolupráce ad hoc. 

121 Proces PESCO bol formálne zavedený 11. decembra 2017166 s účasťou 25 
členských štátov167. Zahŕňa dve úrovne: i) plnenie záväzkov na vysokej úrovni a ii) 
prípravu projektov spolupráce v oblasti obrany.  

122 Kľúčovou charakteristikou PESCO je právne záväzná povaha príslušných 
záväzkov. Zúčastnené členské štáty sa dohodli na 20 záväzkoch v oblasti investícií, 
plánovania, rozvoja a využívania obranných spôsobilostí168. Pokrok v plnení týchto 
záväzkov každoročne posudzuje vysoký predstaviteľ podľa národných plánov 
vykonávania, ktoré predložili členské štáty. 

                                                      
164 Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany, prehľad EDA, 26.11.2018. 

165 Článok 42 ods. 6, článok 46 a protokol 10 ZEÚ. 

166 Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2315 z 11. decembra 2017 o nadviazaní stálej 
štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a stanovení zoznamu zúčastnených členských štátov. 

167 Na spolupráci PESCO sa nezúčastňujú Dánsko, Malta a Spojené kráľovstvo. 

168 https://pesco.europa.eu/. 

https://pesco.europa.eu/
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123 Druhá úroveň PESCO sa týka projektov spolupráce. Doposiaľ Rada schválila 
spolu 34 projektov169 zameraných na rozvoj spôsobilostí aj na operácie. Účasť 
členských štátov na jednotlivých projektoch je dobrovoľná, priemerne to býva päť 
členských štátov na jeden projekt. Spôsobilosti nadobudnuté v rámci PESCO sú 
vlastníctvom členských štátov, ktoré sa môžu rozhodnúť využívať ich aj v iných 
rámcoch, napríklad v NATO. 

Európsky obranný fond 

124 S myšlienkou Európskeho obranného fondu prišla Komisia v akčnom pláne 
v oblasti európskej obrany z novembra 2016 (pozri bod 40). V praxi sa počas obdobia 
2017 – 2020 pripravili dva pilotné programy s cieľom vyskúšať uskutočniteľnosť 
a pridanú hodnotu opatrení na úrovni EÚ a pripraviť do budúcnosti Európsky obranný 
fond, ktorý sa bude využívať v ďalšom VFR (2021 – 2027): 

o Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany (PADR) so sumou 90 mil. EUR 
na podporu projektov spoločného výskumu a vývoja na roky 2017 – 2019, 

o Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) so sumou 500 mil. 
EUR na spolufinancovanie spoločných priemyselných projektov vo fáze vývoja 
v rokoch 2019 – 2020 (rámček 6). 

                                                      
169 Prvých 17 projektov bolo schválených 6. marca 2018 a 19. novembra 2018 Rada odsúhlasila 

ďalšiu sériu 17 projektov. 
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Rámček 6 

EDIDP – prvé spoločné projekty obranného priemyslu 

V marci 2019 Komisia vydala pracovný program EDIDP. Na výzvy na predkladanie 
návrhov sa pridelil podiel z rozpočtu vo výške 500 mil. EUR, a to v týchto 
oblastiach170: 

1) umožnenie operácií, ochrany a udržateľnosti vojenských síl: 80 mil. EUR; 

2) spravodajstvo, zabezpečená komunikácia a kybernetická obrana: 180 mil. EUR; 

3) schopnosť vykonávať náročné operácie: 70 mil. EUR; 

4) inovatívne obranné technológie a MSP: 27 mil. EUR. 

Okrem toho Komisia vybrala dva projekty na priame pridelenie: 

5) 100 mil. EUR na vývoj európskych dronov s dlhým doletom (RPAS MALE); 

6) 37 mil. EUR na zabezpečený rádiový systém (európske zabezpečené softvérovo 
definované rádio). 

125 V ďalšom VFR má Európsky obranný fond stavať na PADR a EDIDP integráciou 
zložiek výskumu a vývoja do plnohodnotného fondu s podstatným zvýšením objemu 
finančných prostriedkov z 590 mil. EUR na 13 mld. EUR. To predstavuje v porovnaní 
so súčasným sedemročným cyklom 22-násobné zvýšenie. Na súčasný návrh je 
vyčlenený rozpočet vo výške 13 mld. EUR rozdelený na 4,1 mld. EUR na výskum 
a 8,9 mld. EUR na vývoj (pozri ilustráciu 16), čím sa EÚ stáva štvrtým najväčším 
európskym prispievateľom na činnosti výskumu a vývoja súvisiace s obranou171. 

                                                      
170 Podrobný zoznam predložených projektov pozri vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 

z 19. marca 2019 o financovaní programu rozvoja európskeho obranného priemyslu 
a o prijatí pracovného programu na roky 2019 a 2020, C(2019) 2205 final 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515. 

171 Rozpočet EÚ pre budúcnosť, prehľad Európskej komisie, 13.6.2018. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515
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Ilustrácia 16 – Európsky obranný fond 

 
Zdroj: Dvor audítorov. 

126 Cieľom fondu je „pomáhať rozvoju konkurencieschopnosti, efektívnosti 
a inovačných kapacít európskeho obranného priemyslu (…) a zároveň tak prispieť 
k strategickej autonómnosti Únie“172. Na tieto účely sa fond zameriava na stimulovanie 
a podporu spoločných opatrení a cezhraničnej spolupráce prostredníctvom finančných 
stimulov pre právne subjekty v oblasti výskumu aj vývoja. 

127 Fond má tieto kľúčové charakteristiky: 

o Projekty spolupráce musia zahŕňať aspoň tri oprávnené subjekty z troch členských 
štátov alebo pridružených krajín. 

o Navrhovaná úroveň financovania môže byť najviac 100 % vo fáze výskumu a od 20 
do 80 % vo fáze vývoja (spolufinancovanie z rozpočtov členských štátov). 

o Počíta sa s bonusmi na podporu účasti MSP a spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou a na projekty PESCO v podobe vyššej miery financovania. 

o Podiel 4 – 8 % z celkového rozpočtu vo výške 13 mld. EUR by sa mal venovať 
na podporu prelomových technológií na obranné účely. 

                                                      
172 Článok 3 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky 

obranný fond, 12. decembra 2018. 
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2.4. Výkonnostné riziká spojené s obrannými programami EÚ 

128 V porovnaní s obmedzenými pokrokmi v histórii obrany EÚ možno nedávne 
iniciatívy (PESCO, CARD a Európsky obranný fond) považovať za veľký krok vpred173. 
Pokiaľ však ide o reálny dosah týchto nových iniciatív EÚ a súvisiaceho rapídneho 
zvýšenia výdavkov, niektoré rozhodujúce podmienky nie sú doposiaľ stanovené alebo 
známe. 

Účinný proces plánovania v rámci EÚ 

129 Z nedávnej štúdie pre Európsky parlament174 vyplynulo, že predchádzajúcimi 
iniciatívami až do revízie CDP v roku 2018 (pozri bod 116) sa nepodarilo vytvoriť 
zmysluplný proces plánovania na úrovni EÚ, ktorý by slúžil ako základ pre rozvoj 
spôsobilostí. V súčasnosti na úrovni EÚ stále chýba riadny proces plánovania obrany 
v podobe bielej knihy porovnateľnej s vnútroštátnymi plánovacími dokumentmi. 
V praxi členské štáty realizujú plánovanie a nadobúdanie spôsobilostí z vnútroštátneho 
pohľadu, v čom sa ukazuje potreba väčšieho zosúladenia ich plánov v oblasti obrany175. 

130 Proces plánovania na úrovni EÚ je zložitý a zúčastňuje sa ho veľa 
zainteresovaných strán. V spomínanej štúdii sa uvádza, že je necyklický, neúplný 
vzhľadom na absenciu jasných vojenských ambícií (pozri body 60 až 61) a obsahuje 
logické chyby176. Pozostáva zo štyroch prekrývajúcich sa úrovní, ktoré sú 
fragmentované medzi zainteresovanými stranami, ktoré stoja na čele rôznych 
procesov177. Kroky na posilnenie schopností plánovania obrany EÚ majú zároveň 

                                                      
173 Európske centrum politickej stratégie, Spojenie síl – cesta k európskej obrannej únii, február 

2019. 

174 „Proces plánovania európskej obrany je neúčinný a zložitý; od začiatku svojej existencie 
ešte neviedol prakticky k žiadnym novým spôsobilostiam.“ Fréderic Mauro, EU Defence: 
The White Book implementation process (Obrana EÚ: proces zavedenia bielej knihy), štúdia 
objednaná podvýborom Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu, 12.12.2018. 
s. 64. 

175 EDA, Prehľad koordinovaného výročného preskúmania v oblasti obrany, aktualizovaný 
26.11.2018. 

176 Frédéric Mauro, EU Defence: The White Book implementation process (Obrana EÚ: proces 
zavedenia bielej knihy), štúdia objednaná podvýborom Európskeho parlamentu 
pre bezpečnosť a obranu, 12.12.2018. 

177 „Tento systém [EÚ] bol zavedený v postupných etapách, jedna úroveň za druhou, a tak nie 
je možné žiadnym spôsobom zaistiť jeho súdržnosť. V EÚ vlastne neexistuje jeden proces 
rozvoja spôsobilostí, ale štyri: mechanizmus rozvoja spôsobilostí, (…) CDP, (…), CARD (…) 
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tendenciu viesť k zintenzívneniu činností súbežných s činnosťami NATO, s ktorými sa 
môžu potenciálne aj prekrývať178. 

131 V súčasnej situácii chýba konzistentnosť medzi procesmi plánovania 
spôsobilostí v EÚ a NATO. Proces plánovania obrany NATO existuje už takmer 50 rokov 
a možno ho opísať ako etablovaný proces s kvalitnou štruktúrou179. Na rozdiel od toho, 
len nedávno zavedený proces plánovania spôsobilostí EÚ ešte nie je vyzretý. Existuje 
možnosť väčšmi zosúladiť CDP a CARD s plánovacími procesmi NATO s cieľom 
zabezpečiť, aby boli výstupy a časové harmonogramy konzistentné a aby sa obmedzila 
neefektívnosť spojená s duplicitou procesov180. 

132 Nové iniciatívy vnášajú do plánovacieho procesu ďalšie prvky. Preto majú 
rozhodujúci význam konzistentnosť a správna postupnosť, t. j. od priorít k rozvoju 
spôsobilostí181. Realita je však taká, že súbežné spustenie rôznych mechanizmov zatiaľ 
neumožnilo logický tok vecí. Prvé projekty PESCO boli prijaté už v marci 2018, pričom 
CDP bol revidovaný len v júli 2018. Súbežne s tým začali v roku 2017 projekty PADR 
a po nich začiatkom roka 2019 EDIDP. Medzitým EDA uskutočnila skúšobné kolo CARD 
až v novembri 2018. Účinné prepojenie a konzistentnosť všetkých týchto iniciatív sa 
preto ešte musí preukázať v praxi. 

Účasť členských štátov 

133 Realizácia a účinnosť procesu CARD, Európskeho obranného fondu a PESCO 
závisí od ochoty členských štátov a od plnenia ich záväzkov. Keďže práve členské štáty 

                                                      
a PESCO“. Frédéric Mauro a Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS) a Skupina pre výskum a informácie o mieri a bezpečnosti (GRIP), 
A European Army to do what? (Európska armáda načo?), apríl 2019. 

178 Dick Zandee, PESCO implementation: the next challenge (Vykonávanie procesu PESCO: nová 
výzva), Clingendael Institute, september 2018. 

179 Frédéric Mauro, EU Defence: The White Book implementation process (Obrana EÚ: proces 
zavedenia bielej knihy), štúdia objednaná podvýborom Európskeho parlamentu 
pre bezpečnosť a obranu, 12.12.2018. s. 12 – 13. 

180 Proces hlavných cieľov, ktorý predstavuje systematický prístup EÚ k rozvoju potrebných 
vojenských spôsobilostí v rámci SBOP, sa nedávno synchronizoval s procesom plánovania 
obrany NATO, a to z hľadiska časových rámcov, taxonómie aj nástrojov. 

181 EDA, Prehľad koordinovaného výročného preskúmania v oblasti obrany, aktualizovaný 
26.11.2018. 
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určujú priority a takisto rozvíjajú a využívajú spôsobilosti, nové iniciatívy nemôžu byť 
bez nich úspešné182. 

134 Keďže CARD je dobrovoľný proces, do veľkej miery závisí od dôvery medzi 
členskými štátmi. PESCO so sebou prináša povinné záväzky, ochota členských štátov 
plniť ich však zatiaľ ostáva neznámou a k tomu je vymožiteľnosť týchto záväzkov 
z právnych aj politických dôvodov veľmi neistá183. 

135 Okrem toho, Európsky obranný fond počíta s nákupmi členských štátov, ktoré 
by mali spolufinancovať výdavky na vývoj. Počet a druhy projektov budú preto závisieť 
od ochoty členských štátov investovať ďalšie prostriedky. Ďalším rizikom je, že finančné 
stimuly z EÚ sa môžu namiesto doplnku stať náhradou za vnútroštátne financovanie184. 

Vplyv na reálne potreby v oblasti spôsobilosti 

136 Výrazné a rapídne zvýšenie objemu finančných prostriedkov na podporu 
činností výskumu a vývoja zameraných na obranu so sebou prináša výkonnostné riziká 
v súvislosti s Európskym obranným fondom. Existuje najmä riziko, že finančné 
prostriedky sa využijú len formálne a nepomôžu k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
európskeho obranného priemyslu ani k vytvoreniu či vybudovaniu potrebných kapacít. 
Ich využívanie si preto vyžaduje primeranú rovnováhu, aby sa nevnímali ako dotácia 
pre MSP v menších členských štátoch ani ako nástroj vyhradený len pre veľké podniky 
vo väčších členských štátoch185. 

                                                      
182 Daniel Fiott, European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges 

(Európske trhy a odvetvia v oblasti obrany: nové iniciatívy, nové výzvy), Nação e Difesa, 
november 2018. 

183 S. Blockmans, The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious 
and legally binding PESCO? (Modulárny prístup EÚ k integrácii obrany: inkluzívna, 
ambiciózna a právne záväzná stála štruktúrovaná spolupráca?), 2018 a Daniel Fiott, 
European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges (Európske trhy 
a odvetvia v oblasti obrany: nové iniciatívy, nové výzvy), Nação e Difesa, november 2018. 

184 Bastian Giegerich, After the EU global strategy: Consulting the Experts (Po európskej 
globálnej stratégii: konzultácie s expertmi), 2016. 

185 Daniel Fiott, European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges 
(Európske trhy a odvetvia v oblasti obrany: nové iniciatívy, nové výzvy), Nação e Difesa, 
november 2018. 
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137 Pokiaľ ide o PESCO, štúdia vykonaná organizáciou European Leadership 
Network a IISS vo februári 2019 ukázala, že aj keď prvých 34 projektov PESCO bolo 
užitočných, nie je pravdepodobné, že budú mať významný vplyv na splnenie 
požiadaviek zo strany EÚ, najmä pokiaľ ide o nedostatky zistené v súvislosti s úrovňou 
ambícií EÚ186. Obrana zahŕňa rozvoj reálnych vojenských spôsobilostí s jasným 
potenciálom odrádzať od prípadných hrozieb a počíta s pripravenosťou v prípade 
potreby konať. 

Rámec riadenia a zodpovednosti 

138 Riadenie na úrovni EÚ je zložité a zúčastňuje sa ho veľa zainteresovaných strán. 

139 Najmä riadenie rozvoja obranných spôsobilostí v EÚ prechádza v súčasnosti 
zásadnými zmenami187. Po vytvorení Európskeho obranného fondu sa Komisia, 
Európsky parlament a rozpočet EÚ stali súčasťou procesu rozvoja obranných 
spôsobilostí – oblasti, ktorá sa tradične riadi medzivládnymi dohodami. Cieľom 
Európskeho obranného fondu je spojiť dva rôzne a komplexné systémy – systém 
obrany na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni – z ktorých každý má osobitné operačné 
charakteristiky, tradície a pravidlá188. 

140 A napokon, z účtovného hľadiska nemajú orgány, misie a operácie SBOP 
podobné postupy auditu a udeľovania absolutória (pozri body 26 a 27). Konkrétne EDA 
a vojenské misie SBOP nepatria pod dohľad Európskeho parlamentu, podliehajú 
osobitným mechanizmom auditu a v súčasnosti nepatria pod mandát Dvora audítorov. 
Ako sa už v minulosti spomenulo, Dvor audítorov sa domnieva, že by mal byť 
vymenovaný ako externý audítor pre všetky orgány určené na vykonávanie politík EÚ, 
a teda vrátane EDA189. 

                                                      
186 Alice Billon-Galland a Yvonni-Stefania Efstathiou, European Leadership Network a IISS, Are 

PESCO projects fit for purpose? (Sú projekty PESCO vhodné na svoj účel?), 20.2.2019. 

187 Dick Zandee, Developing European defence capabilities – bringing order into disorder 
(Rozvoj európskych obranných spôsobilostí – z poriadku do neporiadku), Clingendael 
Institute, október 2017. 

188 Burkard Schmitt, The European Defence Fund – a potential game-changer for European 
Defence (Európsky obranný fond – potenciálna zásadná zmena v európskej obrane) in 
European Files, Aerospace and Defence Industries Association of Europe, jún 2018. 

189 Dvor audítorov, Informačný dokument Návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného 
rámca na obdobie 2021 – 2027, júl 2018, bod 33. 
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141 Rozvojom európskej spolupráce v oblasti obrany, najmä prostredníctvom 
nových iniciatív, ako sú PESCO, CARD a Európsky obranný fond, sa pravdepodobne 
zvýši zložitosť systému. Aj keď tieto iniciatívy sa majú vzájomne posilňovať, sú 
v skutočnosti odlišné, postavené na rôznych právnych základoch, a preto môžu 
podliehať iným postupom auditu a udeľovania absolutória (pozri prílohu VI). To môže 
brániť účinnej a komplexnej kontrole nad obrannou a bezpečnostnou politikou EÚ. 
Európsky parlament opakovane vyzval členské štáty, aby posilnili transparentnosť 
a zodpovednosť SBOP, ako aj parlamentný dohľad nad ňou v súlade so svojimi 
právomocami v iných oblastiach190. 

  

                                                      
190 Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2018 o výročnej správe o vykonávaní 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2018/2099(INI)), body 60 – 63. 
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Záverečné poznámky 
142 Až donedávna sa v oblasti obrany podnikali na úrovni EÚ len obmedzené kroky 
a európska obranná únia neexistuje. V reakcii na nové, náročné podmienky globálneho 
prostredia si však EÚ stanovila nové ambície a spustila nové iniciatívy s cieľom posilniť 
spoluprácu medzi členskými štátmi. 

143 V tomto preskúmaní sme sa snažili zdôrazniť niektoré z hlavných výziev 
spojených s novou úrovňou ambícií EÚ v oblasti obrany a navrhovaným zvýšením 
objemu finančných prostriedkov. Keďže na hodnotenie vplyvu týchto nových iniciatív 
EÚ je ešte príliš skoro, pridaná hodnota opatrení na úrovni EÚ v oblasti obrany sa ešte 
musí preukázať v praxi. 

144 Prispievať k lepšej obrannej spôsobilosti v Európe si vyžaduje viac než len slová 
– je potrebné účinné vykonávanie skutočných iniciatív s cieľom podporiť 
konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu a posilniť vojenské 
spôsobilosti členských štátov pri plnom zachovaní komplementárnosti vo vzťahu 
k NATO. A napokon, úspech a budúcnosť EÚ v oblasti obrany plne závisia od politickej 
vôle členských štátov, ktoré zohrávajú ústrednú úlohu v obrannej architektúre Európy. 

 

Toto preskúmanie prijala komora III na svojom zasadnutí dňa 16. júla 2019. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 predseda 
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Príloha I – Časový harmonogram 

 

Zdroj: Dvor audítorov. 
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Príloha II – Inštitucionálny rámec európskej obrany: komplexná a viacúrovňová oblasť 

 

Zdroj: Dvor audítorov. 
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Príloha III – Priority v oblasti spôsobilostí určené v kľúčových 
dokumentoch EÚ, 2013 – 2019 

 

Zdroj: Dvor audítorov na základe dokumentov: 
závery zo zasadnutia Európskej rady v júni 2013; 
plány rozvoja spôsobilostí z rokov 2014 a 2018; 
globálna stratégia EÚ z roku 2016. 

 

Európska rada 2013   CDP 2014 Globálna stratégia EÚ 2016  CDP 2018  

Bezpilotné lietadlá Letecké spôsobilosti pôsobiť 
medzi bojiskami

Vzdušná mobilita

Tankovanie vo vzduchu

Výskum riadenia letovej 
prevádzky jednotného 
európskeho vzdušného priestoru 
– SESAR

Vzdušná prevaha

Integrácia vzdušných vojenských 
spôsobilostí 
do meniaceho sa odvetvia 
letectva

Kybernetická obrana Boj proti kybernetickým 
hrozbám (kybernetická obrana)

Spravodajstvo, dohľad 
a prieskum

Umožnenie spôsobilostí 
na kyberneticky responzívne 
operácie

Satelitná komunikácia Vesmírna informačná služba Autonómny prístup do vesmíru 
a stále pozorovanie Zeme

Vesmírne informačné 
a komunikačné služby

Zlepšenie bojových 
informačných a komunikačných 
služieb

Digitálne spôsobilosti 
a kybernetické technológie

Informačná prevaha

Diaľkovo riadené lietadlá 
zabezpečujúce dohľad 

Diaľkovo riadené letecké 
systémy

Zabezpečenie spôsobilostí 
SATCOM

Bojové spôsobilosti v rámci 
bojiska

Pozemné bojové spôsobilosti

Zlepšenie logistickej podpory 
nasadených ozbrojených síl

Zlepšenie spôsobilostí 
logistickej a zdravotníckej 
podpory

Zabezpečenie zdravotníckej 
podpory operácií

Námorné hliadkovanie a eskort Manévrovacie schopnosti 
na mori

Námorné systémy dohľadu Kontrola pod vodou 
na zvýšenie odolnosti na mori

Energetika a ochrana životného 
prostredia

Plnospektrálne pozemné, 
vzdušné, vesmírne a námorné 
spôsobilosti
vrátane strategických možností

Prierezové spôsobilosti 
na pomoc pri dosahovaní 
stanovenej úrovne ambícií EÚ

Modelovanie, simulácia 
a experimenty

Vzdušné 

Velenie, 
kontrola, 

informácie 
a kybernetika 

Pozemné

Námorné 

Prierezové
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Príloha IV – Kľúčové charakteristiky pododvetví obranného priemyslu EÚ (vzdušné a vesmírne, pozemné, 
námorné) 1/2 

  

Obrat 
(mld. EUR) Zamestnanosť Príklad produktov

Hlavné 
umiestnenia

Hlavné podniky 
v EÚ

Hlavné zainteresované strany 
mimo EÚ Kľúčové charakteristiky priemyslu EÚ

Vzdušné 
a vesmírne 45 187 000

Lietadlá
Letecké motory
Vrtuľníky
Rakety
Kozmické systémy

Francúzsko
Nemecko
Taliansko
Švédsko
Spojené 
kráľovstvo

BAE Systems (UK)
Airbus (EÚ)
Thalès (FR)
Leonardo (IT)
MBDA (EÚ)

Lockheed Martin Corp. (USA)
Boeing (USA)
Raytheon (USA)
Northrop Grumman Corp. (USA)
General Dynamics Corp. (USA)

V dodávateľskom reťazci odvetvia pôsobí malý počet veľkých priemyselných skupín a veľa MSP a spoločností so 
strednou trhovou kapitalizáciou. 

Vyznačuje sa vysokou mierou konsolidácie na vnútroštátnej aj európskej úrovni s globálnymi spoločnosťami, ako sú 
Airbus a EADS. Hlavné podniky v EÚ sú však pomerne malé v porovnaní s podnikmi v USA. 

V odvetví prebieha intenzívny výskum a vývoj (až do výšky 30 % celkových nákladov na bojové lietadlá) a je silne 
prepojené s civilným sektorom. Až na niekoľko prípadov (ako sú BAE Systems, MBDA a Saab) sa vedúce spoločnosti 
zapájajú do činností s dvojakým využitím a nie sú plne závislé od obranného sektora.

Pozemné 28

Pancierované 
vozidlá (bojové 
tanky atď.)
Delostrelectvo
Ručné zbrane 
a munícia
Motory
Senzory
C4ISR

Francúzsko
Nemecko
Taliansko
Spojené 
kráľovstvo
Fínsko

BAE Systems (UK)
Leonardo (IT)
Rheinmetall (DE)
Krauss-Maffei 
Wegmann (DE)
Nexter (FR)

General Dynamics (USA)
Oshkosh Corp. (USA)
Textron (USA)
Mitsubishi Heavy Industries (JPN)
Indian Ordnance Factories (IND)
High Precision Systems (RUS)
Uralvagonzavod (RUS)

Odvetvie je menej koncentrované ako v prípade technológií pre vzdušný priestor. Hlavní integrátori sú sústredení 
v krajinách LoI. Dôležitú úlohu však zohrávajú MSP ako subdodávatelia a dodávatelia špecializovaných produktov 
pôsobiacich na okrajových trhoch po celej EÚ. 

Vytvorenie spoločného podniku KNDS spoločnosťami Nexter a Krauss-Maffei Wegmann je príkladom nedávnej 
konsolidácie tohto odvetvia v EÚ. 

Odvetvie je pomerne závislé od sektora obrany a stále sa v ňom vyskytuje verejné vlastníctvo.

Takisto výskum a vývoj sú menej intenzívne (< 15 % nákladov na program pozemného vyzbrojovania) v porovnaní 
s leteckým a kozmickým odvetvím a je v ňom menej možností dvojakého využitia. 

Námorné 22

Hladinové lode
Obojživelné lode
Ponorky
Námorné zbrane

Francúzsko
Nemecko
Taliansko
Spojené 
kráľovstvo
Španielsko
Holandsko

BAE Systems (UK)
Naval Group (FR)
ThyssenKrupp (DE)
Fincantieri (IT)
Navantia (ES)
Damen (NL)

Northrop Grumman Corp. (USA)
General Dynamics Corp. (USA) 
Huntington Ingalls Industries 
(USA)
United Shipbuilding Corp. (RUS)

Európski dodávatelia sú sústredení okolo šiestich veľkých námorných spoločností, ktoré pôsobia ako hlavní dodávatelia 
a integrátori systémov. Odvetvie sa zo svojej povahy opiera o rozmanitý dodávateľský reťazec pozostávajúci z veľkého 
počtu špecializovaných dodávateľov, často s prepojením na iné odvetvia, najmä elektroniku (Thales) alebo vesmírne 
technológie v oblasti zbraní a motorov (Rolls Royce a MBDA). 

Odvetvie je pomerne závislé od sektora obrany (okrem spoločnosti Fincantieri).  Vyznačuje sa pomerne vysokým 
podielom štátneho vlastníctva (Naval Group, Fincantieri a Navantia) a hlavné podniky v EÚ (okrem BAE Systems) sa 
väčšinou špecializujú na námorné odvetvie.

V dodávateľskom reťazci sa čoraz viac uvažuje o možnostiach dvojakého využitia technológií.

TNO – Rozvoj európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne – 2009
IKEI Research and Consultancy – štúdia o perspektívach európskeho odvetvia pozemného vyzbrojovania – 2012

258 000

Zdroje:  Dvor audítorov na základe:
ASD, fakty a čísla 2017
Štúdia pre podvýbor Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu – Rozvoj európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB) – jún 2013 
Štúdia na objednávku EDA o priemyselných a technologických spôsobilostiach v námornom odvetví – 2016
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Príloha IV – Kľúčové charakteristiky pododvetví obranného priemyslu EÚ (vzdušné a vesmírne, pozemné, 
námorné) 2/2 

 
 

Spolupráca v EÚ
Hlavné programy 
spolupráce Kapacity, spôsobilosti a konkurencieschopnosť 

Vzdušné 
a vesmírne

Kľúčovou charakteristikou vzdušného a vesmírneho odvetvia je pomerne vysoká miera 
spolupráce a integrácie v rámci EÚ v porovnaní s ostatnými sektormi. 

V EÚ sa za niekoľko posledných desaťročí uskutočnil nemalý počet dvojstranných aj 
mnohostranných programov spolupráce v oblasti bojových lietadiel, vrtuľníkov, bezpilotných 
lietadiel, rakiet a kozmických systémov.

V oblasti bojových lietadiel však došlo aj k duplicite programov (Rafale, Gripen a Eurofighter). 

A400
NH-90
Eurofighter Typhoon
MALE RPAS
Meteor
Tiger

Odvetvie je schopné dodávať kľúčové vojenské spôsobilosti a špičkové technológie, ako sú moderné bojové lietadlá, rakety, 
vrtuľníky a strategické spôsobilosti leteckej prepravy a tankovania vo vzduchu.

Technologická medzera existuje v prípade dronov so strednou výškou letu a dlhým doletom, ktoré doposiaľ najviac nakupovali USA 
a Izrael. Aj v tejto oblasti však prebieha niekoľko projektov spolupráce na úrovni EÚ (napr. európsky systém MALE RPAS).

Odvetvie má v súčasnosti dobré postavenie medzi najlepšími aktérmi na svetovom trhu. Niektoré produkty EÚ mali dobrú vývoznú 
bilanciu, napr. bojové lietadlá (Rafale a Typhoon), rakety (MBDA) alebo vrtuľníky (Eurocopter). Na trhu však stále dominujú najväčšie 
podniky z USA a noví účastníci hospodárskej súťaže môžu takisto ohrozovať konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v tomto odvetví.

Pozemné

Projekty spolupráce v rámci EÚ v oblasti priemyslu pozemného vyzbrojovania sú veľmi 
obmedzené. Odvetvie sa vyznačuje duplicitou spôsobilostí podľa štátnych hraníc. Napríklad 
v roku 2018 existovalo v EÚ 17 typov obrnených pechotných vozidiel.

Príležitosti na viac programov spolupráce ponúkajú európske bojové tanky a budúci 
delostrelecký systém, ktoré majú vyvíjať Francúzsko a Nemecko.

Boxer

Odvetvie je schopné navrhovať, vyrábať, modernizovať a podporovať kľúčové vojenské spôsobilosti na pozemný boj, ako sú bojové 
tanky a obrnené bojové vozidlá, munícia, presná munícia, delostrelecké systémy a nosiče rakiet.

Odvetviu sa dobre darí v oblasti vývozu (Leopard a obrnené vozidlá) do juhovýchodnej Ázie, Indie, krajín Blízkeho východu, Brazílie 
a Austrálie.

Hospodárskej súťaže na svetovom trhu sa zúčastňujú aktéri z krajín celého sveta (USA, Rusko, Japonsko, Izrael, India a Južná Kórea). 
Na konkurencieschopnosť priemyslu EÚ vplýva pomerne malá veľkosť hlavných podnikov v EÚ, najmä v porovnaní s konkurenciou 
z USA. 

Námorné

Skúsenosti s projektmi spolupráce v rámci EÚ sú v námornom odvetví len obmedzené a takéto 
projekty sa doteraz uskutočnili najmä ako dvojstranné (FREMM – Taliansko a Francúzsko).

Odvetvie ostalo usporiadané podľa štátnych hraníc a 60 až 80 % materiálov, komponentov 
a systémov poskytujú hlavní dodávatelia na vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ sa uvažuje o spolupráci 
v dodávateľskom reťazci v rámci EÚ, je to až 95 %.

FREMM

Európsky námorný priemysel je schopný navrhovať, integrovať a vyrábať celý rad kľúčových spôsobilostí v námornom odvetví od 
lodí po takmer všetky základné systémy a komponenty. Pokiaľ ide o kritické systémy, nie je odvetvie nijako závislé od krajín mimo 
EÚ.

Na medzinárodných trhoch je odvetvie vysoko konkurencieschopné, čomu zodpovedá jeho veľký podiel na trhu a výsledky v oblasti 
vývozu, najmä v segmentoch trhu s vyššou pridanou hodnotou, ako sú ponorky, torpédoborce a fregaty.

Námorný sektor je čoraz viac závislý od vývozu. Hlavnými vývoznými trhmi sú Blízky východ, Afrika, Ázia a Južná Amerika. Posilňuje 
sa konkurencia z Číny, Južnej Kórey a Ruska.

IKEI Research and Consultancy – štúdia o perspektívach európskeho odvetvia pozemného vyzbrojovania – 2012

Zdroje:  Dvor audítorov na základe:
ASD, fakty a čísla 2017
Štúdia pre podvýbor Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu – Rozvoj európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB) – jún 2013 
Štúdia na objednávku EDA o priemyselných a technologických spôsobilostiach v námornom odvetví – 2016
TNO – Rozvoj európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne – 2009
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Príloha V – Analýza SWOT191 – EDTIB 

 

Zdroj: Dvor audítorov. 

  

                                                      
191 Analýza silných stránok, slabých stránok, príležitostí, hrozieb. 

Silné stránky Slabé stránky

Prítomnosť popredných európskych spoločností 
na svetových trhoch

Rozdrobený trh v oblasti obrany s nadbytočnou 
kapacitou, duplicitou a nevyužitými úsporami z rozsahu

Schopnosť navrhovať a vyrábať široký sortiment 
vojenských produktov vo vzdušnom, pozemnom, 
námornom a elektronickom segmente

Zvyšujúce sa náklady na obranné vybavenie a systémy

Skúsenosti s nadnárodnou spoluprácou (najmä 
vo vzdušnom a vesmírnom odvetví)

Pomerne nízka miera výdavkov na výskum a vývoj

Vysokokvalifikovaná pracovná sila
Nedostatok spoločného obstarávania, výskumu a vývoja 
v oblasti obrany

Rozdiely vo vývozných politikách členských štátov

Obmedzený prístup na cezhraničné trhy v rámci EÚ, 
najmä pre MSP

Príležitosti Hrozby

Globálne zvyšovanie vojenských výdavkov Konkurencia zo strany tradičných aj nových subjektov 

Impulz na spoluprácu EÚ v oblasti obrany má podporu 
členských štátov

Strata inovačných kapacít a technologickej prevahy 
oslabuje globálnu konkurencieschopnosť

Spustenie nových veľkých programov spolupráce 
(program budúcich leteckých bojových systémov, 
Eurodron MALE, európsky bojový tank)

Bezpečnosť dodávok si zvýšenou závislosťou 
od medzinárodných a komplexných dodávateľských 
reťazcov 

Potenciál na racionalizáciu a reštrukturalizáciu, najmä 
v pozemnom a námornom sektore

Členské štáty neuplatňujú preferenciu dodávateľov z EÚ

Možnosti dvojakého využitia a posilňujúca sa interakcia 
s civilným sektorom

Prekážky pri vstupe na trhy mimo EÚ
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Príloha VI – Hlavné mechanizmy auditu v oblasti obrany EÚ 

 

Zdroj: Dvor audítorov. 

  

Dvor audítorov
Kolégiá 

audítorov

Vnútroštátne 
inštitúcie 

a orgány auditu

Kapitola SZBP vrátane civilných misií SBOP X

Administratívne výdavky ESVČ vrátane vojenského 
štábu EÚ

X

Vojenské misie SBOP 
Spoločné prevádzkové náklady (mechanizmus ATHENA)

X

Vojenské misie SBOP 
Individuálne prevádzkové náklady

X

Agentúry SBOP vrátane Európskej obrannej agentúry X X

Mierový nástroj pre Afriku X

PESCO – projekty bez financovania z rozpočtu EÚ

PESCO – projekty s financovaním z rozpočtu EÚ X

PADR X

EDIDP X

Budovanie kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja 
(financované z nástroja na podporu stability a mieru)

X

Európsky obranný fond* X

Európsky mierový nástroj** X

Vojenská mobilita* X

* Na základe legislatívnych návrhov Komisie
** Na základe návrhu VP/PK 

Sú
ča

sn
ý 

VF
R 

(2
01

4 
– 

20
20

)

?

VF
R 

20
21

 –
 2
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Akronymy a skratky 
APF: Mierový nástroj pre Afriku 

CARD: Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany 

CBSD: Budovanie kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja 

CDP: Plán rozvoja spôsobilostí 

CIVCOM Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií 

CPCC Útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií 

DTIB: Obranná technologická a priemyselná základňa 

ECA: Európsky dvor audítorov 

EDA: Európska obranná agentúra 

EDIDP: Program rozvoja európskeho obranného priemyslu 

EDTIB: Európska obranná technologická a priemyselná základňa 

EGS: Európska globálna stratégia (globálna stratégia EÚ) 

ESVČ: Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

FPI Útvar pre nástroje zahraničnej politiky 

GR GROW: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, 
podnikanie a MSP 

IISS: Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie 

IPSD: Plán vykonávania pre oblasť bezpečnosti a obrany 

LoI: Vyhlásenie o zámere 

MPCC: Útvar pre plánovanie a vedenie vojenských operácií 

MSP: malé a stredné podniky 

NATO: Organizácia Severoatlantickej zmluvy 

NORDEFCO: Severská obranná spolupráca 
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OCCAR: Organizácia pre spoluprácu v oblasti vyzbrojovania 

PADR: Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany 

PESCO: Stála štruktúrovaná spolupráca 

R&D: Výskum a vývoj 

R&T: Výskum a technológie 

SBOP: Spoločná bezpečnostná a obranná politika 

SIPRI: Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru 

SZBP: Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 

VFR: viacročný finančný rámec 

VP/PK: vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

VŠEÚ: Vojenský štáb Európskej únie 

VVEÚ: Vojenský výbor Európskej únie 

ZEÚ: Zmluva o Európskej únii 

 



  

Tím EDA 
Toto preskúmanie EDA – Európska obrana – bolo prijaté audítorskou komorou III 
Vonkajšie činnosti/bezpečnosť a spravodlivosť. Úlohu viedol člen EDA Juhan Parts, 
podporu mu poskytol vedúci kabinetu Ken-Marti Vaher a atašé kabinetu Margus Kurm. 
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EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 43981

Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Obrana je osobitnou oblasťou, ktorá je nerozlučne 
spätá so zvrchovanosťou členských štátov. Až 
donedávna sa v oblasti obrany prijímali na úrovni 
EÚ len obmedzené kroky. V reakcii na nové, náročné 
podmienky globálneho prostredia však EÚ spustila 
nové iniciatívy súvisiace s obranou s cieľom posilniť 
spoluprácu medzi členskými štátmi. Obrana sa 
tak dostala do väčšej pozornosti Dvora audítorov, 
keďže výrazné a rýchle zvyšovanie objemu 
finančných prostriedkov v súvislosti s novými 
ambíciami a iniciatívami prináša riziká v oblasti 
plnenia.
Dvor audítorov preto vypracoval toto preskúmanie, 
v ktorom nejde o audit, ale o analytické posúdenie 
na základe preskúmania dokumentov a publikácií 
na túto tému a rozhovorov s pracovníkmi EÚ a iných 
inštitúcií a orgánov. Zameriava sa osobitne na i) 
právny, inštitucionálny a finančný rámec v oblasti 
obrany a ii) súčasný stav, pokiaľ ide o obranné 
spôsobilosti a obranný priemysel členských štátov. 
Zmyslom tohto preskúmania je pohľad na aktuálnu 
situáciu, pokiaľ ide o spoluprácu v EÚ v oblasti 
obrany, a poukázať na niekoľko najväčších rizík 
spojených s novou úrovňou ambícií a iniciatív 
súvisiacich s obranou v EÚ, ktoré sa v posledných 
rokoch objavili.
Prispievať k lepšej obrannej spôsobilosti v Európe 
si vyžaduje viac než len slová – je potrebné účinné 
vykonávanie skutočných iniciatív s cieľom podporiť 
konkurencieschopnosť európskeho obranného 
priemyslu a posilniť vojenské spôsobilosti členských 
štátov pri plnom zachovaní komplementárnosti vo 
vzťahu k NATO. A napokon, úspech a budúcnosť 
EÚ v oblasti obrany plne závisia od politickej vôle 
členských štátov, ktoré zohrávajú ústrednú úlohu v 
obrannej architektúre Európy.
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