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schválila Rada ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 11. – 12. prosince 2006.
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KONCEPČNÍ ZPRÁVA

I ÚVOD

1. Cílem strategie EU proti šíření ZHN, která byla přijata v roce 2003, je celkové řešení hrozby 

představované šířením ZHN a prostředků jejich šíření v obou jejich projevech: šíření ze strany 

států a šíření ze strany nestátních subjektů.

Nedávné útoky teroristů ve Spojeném království a předtím ve Španělku zdůraznily nové 

výzvy týkající se nestátních subjektů a nutnost zabránit teroristům v získání ZHN nebo 

souvisejících materiálů a návazně zásadní význam, který představuje vystupňování úsilí 

zaměřeného na provádění strategie EU proti šíření ZHN. Nebezpečí, že se tato hrozba může 

jednoho dne stát v Evropě nebo jinde skutečností, je opravdové a osoby s rozhodovací 

pravomocí v EU by jej měly vzít v úvahu. 

Pro důvěryhodnost Unie je proto třeba uskutečnit vše pro monitorování provádění této 

strategie a hledat způsoby jak zlepšit soudržnost jejího provádění.

2. Evropská bezpečnostní strategie uvádí v souvislosti s bojem proti šíření ZHN tyto hlavní 

výzvy, kterým čelí Evropa:

„Pokud máme přispět způsobem odpovídajícím naším možnostem, je třeba být aktivnější, 

soudržnější a akceschopnější. Je rovněž třeba spolupracovat s ostatními (…), neboť současnou 

výzvu představuje soustředění rozdílných nástrojů a kapacit.“

Pro dosažení tohoto cíle schválila Evropská rada strategii proti šíření ZHN, podle níž je toto 

úsilí třeba považovat za „klíčový prvek vnější činnosti EU. Je třeba, aby EU jednala rozhodně

a využila všech nástrojů a politik, které má k dispozici.“
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II. CÍLE: Zlepšení účinnosti a soudržnosti

3. Cílem této koncepční zprávy je zlepšit účinnost a soudržnost bez změny stávajících 

institucionálních struktur nebo pravomocí, a to prostřednictvím zřízení pracovní metody pro 

spolupráci, která umožní součinnost sekretariátu Rady/vysokého představitele, útvarů Komise 

a členských států a zajistí zvýšení vzájemné podpory. Tím nejsou dotčeny pravomoci 

předsednictví. Tato zpráva neusiluje o vytvoření nových struktur či agentury ani o získání 

nového rozpočtu. Pojednává o schválení a ustavení formální pracovní metody, která vyplývá 

z postupů získaných v průběhu tří let prostřednictvím činností v řadě oblastí provádění 

strategie EU proti šíření ZHN. Tato zpráva je zcela v souladu s cíli, která stanovila Evropská 

rada v červnu 2006 pro vnější činnosti („Zlepšení účinnosti, soudržnosti a viditelnosti 

vnějších politik Unie“), zejména s cílem zlepšit „na základě stávajících úmluv“ strategické 

plánování a soudržnost mezi různými nástroji vnější politiky Unie, jakož i spolupráci mezi 

orgány EU a mezi orgány EU a členskými státy“.

4. Nešíření a odzbrojení jsou hlavními oblastmi SZBP. Orgány EU a členské státy by měly 

prohloubit vzájemnou součinnost svých akcí. V oblasti pomoci třetím státům je zjevné, že 

členské státy samy převzaly značnou část stávajících závazků. Dále hraje významnou úlohu 

řada mezinárodních organizací, jimž členské státy a orgány EU poskytují finanční prostředky 

a odborné znalosti. Rada podnikla celou škálu akcí v rámci SZBP a řada nástrojů Společenství 

přispívá k nešíření.

5. Vzhledem k tomu je pro další zvýšení součinnosti a omezení zdvojování činností zásadní, aby 

došlo ke zlepšení soudržnosti v oblasti všech příspěvků, které poskytne EU nebo její členské 

státy. Určení priority činností navazujících na strategii proti šíření ZHN je proto i nadále 

prvořadým úkolem. Dále by bylo užitečné zlepšit monitorování činností, které EU celkově 

vykonala na tomto poli. Bylo by rovněž důležité sledovat soudržnost a doplňkovost 

probíhajících a plánovaných činností EU při porovnání s politickými prioritami, které 

stanovila strategie pro ZHN a Rada. Kromě toho je i nadále důležité pravidelně navrhovat 

„seznam priorit“, což členským státům umožní stanovit možnosti postupu v budoucnosti.
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III. ŘEŠENÍ POSKYTNUTÁ STRATEGIÍ PROTI ŠÍŘENÍ ZHN

6. Vlastní strategie proti šíření ZHN poskytuje možnosti pro další zlepšení v těchto oblastech: 

Kapitola III, D 2 strategie EU proti šíření ZHN vymezuje mechanismus, který by měl být 

ustaven, takto:

„V souladu s dohodou dosaženou v Soluni zřídit jednotku, která by fungovala jako 

monitorovací středisko a měla by za úkol ve spojení se situačním střediskem monitorovat 

a soustavně provádět strategii EU a shromažďovat obecné i zpravodajské informace. Toto 

monitorovací středisko by bylo zřízeno v sekretariátu Rady a do jeho činnosti by byla plně 

zapojena Komise“.

7. Monitorovací středisko pro ZHN (ZHN-MS) by mohlo převzít výše uvedený úkol 

monitorování (tj. bod II), přičemž by vycházelo ze zdrojů, které byly vytvořeny uvnitř 

sekretariátu Rady od přijetí strategie proti šíření ZHN v roce 2003. Generální tajemník, 

vysoký představitel jmenoval osobního zástupce pro nešíření ZHN, kterému je k dispozici 

podpora nepočetného úřadu. Tento útvar má již důležité úkoly v těchto oblastech:

- Provádění a rozvoje strategie EU proti šíření ZHN.

- Vytváření součinnosti mezi úsilím různých zapojených subjektů ze strany EU, 

tj. členských států, Evropské komise a vysokého představitele.

- Politický dialog a informovanost uvnitř EU i mimo ní.

8. Rozsah úkolů ZHN-MS uvedený v odstavci 9 by odpovídal rozsahu strategie EU proti šíření 

ZHN, neboť se jedná o veškeré činnosti v oblasti boje proti šíření ZHN a prostředků jejich 

šíření (jako jsou například balistické střely), jak jsou uvedeny ve strategii EU proti šíření ZHN 

a dále rozčleněny v kapitole III strategie:
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A) Návaznost na účinný multilateralismus.

i) Všeobecná platnost a posílení hlavních smluv, dohod a ověřovacích opatření týkajících 

se odzbrojení a nešíření;

ii) Podpora úlohy Rady bezpečnosti OSN a zdokonalování odborných znalostí, kterými lze 

čelit výzvě šíření;

iii) Zvýšení politické, finanční a technické podpory pro režimy ověřování;

iv) Posílení politik a postupů kontroly vývozů s partnery v režimech kontroly vývozu; 

zasazování se o účinná pravidla kontroly vývozu v zemích, které se nepodílejí na 

současných režimech a posílení těchto režimů;

v) Zdokonalení ochrany materiálů, zařízení a odborných znalostí v rámci EU;

vi) Posílení odhalování, kontroly a zamezování nedovoleného obchodování.

B) Podpora stabilního mezinárodního a regionálního prostředí

i) Posilování programů spolupráce EU na snižování hrozby;

ii) Přednostní zahrnutí problémů nešíření ZHN do politických, diplomatických 

a hospodářských činností a programů EU.

C) Úzká spolupráce s hlavními partnery:

i) Zajištění odpovídající návaznosti na dvoustranné nástroje týkající se nešíření;

ii) Zajištění koordinace a společných iniciativ.

Hlavními cíli pro činnost ZHN-MS by byly cíle stanovené ve strategii EU pro ZHN, která byla 

přijata v roce 2003. ZHN-MS by při rozvoji svých činnosti rovněž zajistilo podklady pro 

pravidelnou aktualizaci „Seznamu priorit pro soudržné provádění strategie EU proti šíření ZHN“. 

Aktualizovaná znění seznamu priorit by přijímala Rada po projednání v příslušných pracovních 

skupinách a po schválení Politickým a bezpečnostním výborem. Seznam priorit by poskytnul 

dodatečné pokyny ZHN-MS pro provádění svého mandátu.
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9. Úkoly ZHN-MS by zahrnovaly:

i) každodenní provádění strategie pro ZHN

- monitorování soudržnosti provádění strategie EU proti šíření ZHN

- zajištění návaznosti provádění při výměně předsednictví EU

- podporu příslušných fór Rady (pracovních skupin, Politického a bezpečnostního 

výboru, Výboru stálých zástupců, Rady)

- podporu a zajištění návaznosti politického dialogu s třetími stranami, zejména pokud jde 

o strategický/bezpečnostní dialog s partnerskými zeměmi.

ii) Další rozvoj strategie EU proti šíření ZHN

- pravidelná aktualizace posouzení hrozby ZHN za úzké spolupráce se Situačním 

střediskem s cílem poskytnout vedení činnostem EU při provádění strategie EU proti 

šíření ZHN

- příprava návrhů aktualizace seznamu priorit pro soudržné provádění strategie EU proti 

šíření ZHN

- návrhy na revizi strategie EU proti šíření ZHN

- činnosti vedoucí k soudržnosti politických dokumentů, akčních plánů a legislativních 

aktů, které se týkají otázek nešíření ZHN

iii) Soudržnost programů pomoci (společné akce a programy Společenství)

- Sekretariát Rady, vysoký představitel a Komise by ve spolupráci se ZHN-MS mohly 

zajistit soudržnost plánovacích činností v rámci SZBP (společné akce) a programů 

Společenství, zejména u programů spolupráce týkajících se snižování hrozby

- monitorovat vymezení a provádění projektů
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iv) Kontakty s třetími zeměmi a organizacemi

- podpora předsednictví při koordinaci politického dialogu EU s třetími zeměmi, pokud 

jde o otázky nešíření, a účast na ní;

- poskytovat kontaktní místo pro provádění strategie EU proti šíření ZHN vůči třetím 

zemím, národním, mezinárodním a mnohonárodním organizacím, zejména OSN, 

MAAE, Organizaci pro zákaz chemických zbraní, Organizaci smlouvy o všeobecném 

zákazu jaderných zkoušek, G 8 a případně NATO. 

IV. ZAPOJENÍ VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH SUBJEKTŮ EU

10. Bude důležité, aby došlo k maximalizaci výsledků činnosti ZHN-MS prostřednictvím pružné 

a vstřícné spolupráce, na které se budou podílet všechny příslušné subjekty v rámci EU. 

Tímto kontaktním místem by proto měl být úřad osobního zástupce, jehož základ se bude 

skládat ze stálých zaměstnanců sekretariátu Rady. Dále je zásadní aktivní zapojení členských 

států v činnostech ZHN-MS. Členské státy se vybízejí, aby zajistily vhodné prostředky pro 

veškeré tématické a vnitrostátní otázky související s ZHN, nešířením a odzbrojením a aby 

poskytly ZHN-MS odborné znalosti. Mohlo by být zejména vhodné zřídit pracovní skupiny 

ad-hoc a případně sítě či seznamy odborníků, které by členské státy poskytly, zejména pro 

činnosti informovanosti. To by však neznamenalo přidělení těchto odborníků úřadu osobního 

zástupce vysokého představitele.

Pracovní skupiny ad-hoc: v souvislosti s přípravou na nadcházející zasedání konference 

o revizi BTWC již byla zřízena pracovní skupina. Tento způsob by mohl být využit příslušně 

i v jiných oblastech a pro jiné konkrétní výzvy (např. rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540, 

terorismus). K tomu může být třeba zvláštních zasedání a tato skupina se může rovněž opírat 

o e-network.
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Seznamy odborníků: Zvláštní iniciativy v oblasti spolupráce ze strany EU se značnou měrou 

opírají o odborné znalosti a lidské zdroje, které poskytují členské státy. Stávající zkušenosti 

s informačními činnostmi týkajícími se kontrol vývozů (pracovní setkání EU, pilotní projekty) 

poukazují na to, že vnitrostátní odborníci jsou potřební zejména pro provádění programů 

spolupráce a pomoci. Stejným případem jsou i společné akce EU, které stanoví pomoc třetím 

zemím při vypracování právních předpisů a budování kapacit (např. společná akce na podporu 

BTWC a případné budoucí společné akce navazující na podporu rezoluce Rady bezpečnosti 

OSN 1540).

11. Pracovní skupiny pro globální odzbrojení a kontrolu zbraní a pro nešíření by měly i nadále 

poskytovat rámec pro vzájemnou spolupráci mezi členskými státy a ZHN-MS. Členské státy

by měly zajistit svou řádnou připravenost na konkrétní jednání v pracovních skupinách, aby 

byla umožněna finalizace návrhů před jejich předložením Politickému a bezpečnostnímu 

výboru a Radě. ZHN-MS by seznámilo příslušné pracovní skupiny pravidelně se svými 

činnostmi, projekty a kontakty s jinými státy a s dalšími příslušnými hledisky své práce. 

Pracovní skupiny by rozhodly na návrh předsednictví nebo ZHN-MS v jednotlivých 

případech o využití nových nástrojů navrhovaných pod bodem 10. (pracovní skupiny ad-

hoc/seznamy odborníků). Členské státy by byly vyzvány k určení svého kontaktního místa, 

které by bylo řádným prostředníkem v jednáních s ZHN-MS, za účelem usnadnit vzájemnou 

spolupráci, která se týká mimo jiné výměny informací, projednávání organizačních otázek ve 

vztazích mezi členskými státy a ZHN-MS.

12. Je zásadní, aby se Komise plně podílela na práci uvedeného střediska. ZHN-MS by 

představovalo příležitost, kterou Rada a Komise mohou využít při posílení své spolupráce a 

k lepšímu využití součinnosti. Styčnou funkci by při jednání se ZHN-MS představovalo GŘ 

Relex, které by využívalo vnitřních struktur v rámci útvarů Komise k usnadnění koordinace 

s ZHN-MS.  Díky této úloze prostředníka by Rada a Komise společně s ZHN-MS mohly 

předkládat okolním subjektům přesně vymezené a jednotné postoje EU ve veškerých otázkách 

týkajících se ZHN.
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Dále by sekretariátu Rady a vysokému představiteli při tvorbě návrhů společných akcí SZBP 

napomohl hlubší dialog mezi sekretariátem Rady a útvary Komise při úvodních fázích 

plánování, s cílem upřednostnit cíle nešíření v rámci plánování a programování příslušných 

nástrojů Společenství (např. nástroj stability, nový nástroj sousedství a národní programy), 

s cílem zajistit lepší doplňkovost a součinnost mezi postupy podle prvního nebo druhého 

pilíře při boji proti šíření ZHN. Spoluprací Komise se střediskem pro ZHN nejsou dotčeny 

pravomoci Komise stanovené ve Smlouvách, zejména pak její právo iniciativy. Vnitřní 

rozhodnutí Komise a legislativní postupy by nebyly nikterak změněny. Předběžná činnost 

střediska proti šíření ZHN by mohla Komisi poskytnout vhodné prvky, které by mohly být 

využity v rámci jejích interních postupů.

13. Mezi úkoly, které uvedla Evropská rada (strategie proti šíření ZHN), je „shromažďování 

informací a zpravodajství“. Zpravodajství by představovalo skutečně důležitý prvek činnosti 

ZHN-MS, neboť je třeba vytvořit patřičné základy pro celkové monitorování otázek v oblasti 

nešíření, rozvoj a provádění akcí EU a pro politická rozhodnutí EU. Situační středisko EU, 

které zahrnuje i tým úředníků se zaměřením na otázky nešíření, již vyvíjí své úsilí při 

shromažďování informací a zpravodajství v rámci EU. Z tohoto důvodu by mohlo ZHN-MS 

využít činností situačního střediska a mohlo by pověřit situační středisko vyhodnocováním 

hrozeb. Vzhledem k tomu by členské státy na podporu ZHN-MS měly dále prohloubit 

výměnu zpravodajství se situačním střediskem.

ZHN-MS bude i nadále úzce spolupracovat se situačním střediskem EU a s koordinátorem pro 

boj proti terorismu, jakož i s dalšími příslušnými odděleními sekretariátu Rady.

°

°        °
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Tato koncepční zpráva byla vypracována tak, aby nevedla k navýšení počtu zaměstnanců nebo 

rozpočtu. Pokud by mělo být v pozdější fázi navrženo posílení odbornosti v rámci ZHN-MS, 

zejména prostřednictvím přidělení nezávislých národních odborníků, vyžadovalo by to rozhodnutí 

útvaru, do jehož pravomoci náleží uzavírání pracovních smluv a dohodu Coreperu.

________________________


