ROZPOČET EU
PRO BUDOUCNOST
#EUBudget #EURoad2Sibiu #FutureofEurope
2. května 2018

OBRANA
PROČ SE JEDNÁ O PRIORITU?

Ve světě, kde se v našem sousedství zvyšuje geopolitická nestabilita, musí Evropská unie převzít větší odpovědnost za
obranu a ochranu svých občanů, jejich hodnot a způsobu života. I když Evropská unie nemůže nahradit úsilí členských
států v záležitostech obrany, může podpořit jejich spolupráci při rozvoji technologií a vybavení potřebných k řešení společných problémů v oblasti obrany a bezpečnosti. Evropská unie se bude více podílet na evropské kolektivní bezpečnosti
a obraně a bude úzce spolupracovat se svými partnery, v první řadě s Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO).



CO TO ZNAMENÁ
Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ?

Komise navrhuje, aby byl na Evropský obranný fond vyčleněn rozpočet ve výši 13 miliard EUR (na období 7 let). EU
se tak zařadí mezi čtyři nejvýznamnější investory do výzkumu v oblasti obrany a technologií v Evropě.

Změna přístupu k bezpečnosti a obraně

Rozpočet vyčleněný na Evropský
obranný fond

2014-2020

4,1 miliardy EUR
financování spolupráce
na výzkumných
projektech v oblasti
obrany zaměřených
na nově se objevující a
budoucí bezpečnostní
hrozby
8,9 miliardy EUR
spolufinancování projektů
společného rozvoje
schopností, které doplní
příspěvky členských států
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DO ROKU 2020

PO ROCE 2020

VÝZKUM
celkem 90 milionů EUR
V plné míře a přímo
financovaný z rozpočtu EU

celkem 4,1 miliardy EUR

ROZVOJ
Spolufinancování z
rozpočtu EU do výše celkem 500 milionů EUR
20 %

celkem 8,9 miliardy EUR

13 miliard EUR na 7 let

CO JE V NÁVRZÍCH
KOMISE NOVÉHO?
Komise navrhuje vytvoření Evropského obranného fondu na podporu spolupráce mezi členskými státy a úsporu nákladů při vytváření špičkové a interoperabilní obranné technologie a vybavení. Podpora pro obě oblasti, výzkum i vývoj,
pomůže zajistit, aby se výsledky výzkumu neztratily kvůli nedostatku finančních prostředků na vývoj a testování technologií. Tím se rovněž zabrání zdvojování úsilí, umožní se úspory z rozsahu a peníze daňových poplatníků budou využívány
efektivněji. Fond podpoří účast malých a středních podniků na projektech spolupráce.
Komise kromě toho navrhuje posílit infrastruktury strategické přepravy Unie tak, aby byly vhodné pro vojenskou mobilitu. Z Nástroje pro propojení Evropy bude vyčleněn zvláštní rozpočet ve výši 6,5 miliardy EUR.

JAK JEŠTĚ PŘISPĚJE BUDOUCÍ
ROZPOČET EU V TÉTO OBLASTI?
Zvyšování účinnosti spolupráce s novým programem pro výzkum a inovace Horizont Evropa zajistí, aby z výsledků civilního výzkumu mohly mít prospěch obranné schopnosti a naopak. To pomůže zabránit zbytečnému
zdvojování úsilí.
Z vyšování účinnosti spolupráce s novým programem pro výzkum a inovace Horizont Evropa zajistí, aby z výsledků civilního výzkumu mohly mít prospěch obranné schopnosti a naopak. To pomůže zabránit zbytečnému
zdvojování úsilí.
 udou podpořeny další činnosti související s obranou prostřednictvím evropského nástroje na budování míru,
B
mimorozpočtového nástroje navrženého mimo víceletý finanční rámec. Cílem tohoto nástroje je zvýšit podporu
EU mírovým operacím uskutečňovaným třetími stranami po celém světě; hradit společné náklady v souvislosti s
vojenskými misemi v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (v současnosti se na ně vztahuje mechanismus Athena); umožnit EU účast na rozsáhlejších akcích zaměřených na podporu ozbrojených sil zemí, které
nejsou členy EU, prostřednictvím infrastruktury, vybavení a dodávek nebo vojenské technické pomoci.
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