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Tréningová misia EÚ v Somálsku. [Flickr/EEAS]
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E

urópska agentúra vidí perspektívu v spoločných projektoch,
ako vývoj tankov, hliadkovacích
plavidiel, ochrane proti bezpilotným
lietadlám, ale už aj vo vesmíre. Európske armády sú podľa najnovšej revízie
obrany mimoriadne rôznorodé, rozlične modernizované a odlišná je aj ochota tento stav meniť.
Tvoriaca sa spoločná európska obrana a komunita okolo nej sa dočkali.
Dlho očakávaná, prvá správa Európskej obrannej agentúry (EDA) o stave
európskej obrany vyšla 20. novembra
2020. Hoci celé znenie tzv. Koordinovaného výročného preskúmania
v oblasti obrany (CARD) spadá pod
ochranu utajovaných skutočností,
verejnosť sa dozvedela aspoň o čiastočných nedostatkoch v obrane, ale aj
o návrhoch, ako by ich EÚ mala spoločne odstraňovať.
Správa je prehľadom aktivít 26
členských štátov EÚ, ktoré na spoločnej európskej obrane spolupracujú,
teda okrem Dánska. Vo všeobecnosti
však – podľa očakávaní – nepriniesla
o stave jednotlivých armád pozitívny
obraz. Situácia sa podľa agentúry „vyznačuje fragmentáciou, nesúdržnosťou a tým, že výdavky (…) výrazne zaostávajú za dohodnutými spoločnými
referenčnými hodnotami“.
Okrem rôznorodosti typov vojenského vybavenia, či rozličných úrovniach modernizácie, je problém aj v súčasnom zapájaní do spoločných misií
a operácii. Rozdiely sú v angažovanosti, ale aj celkovom „operačnom úsilí“.
Revízia európskej obrany zároveň
identifikovala viac ako sto príležitostí na spoluprácu pre členské štáty.
Týkajú sa pozemných aktivít (17), aktivít vo vzduchu (14) a na mori (12), v
kyberpriestore (3), ale aj vo vesmíre (3)
a v prierezových oblastí (5). V oblasti
výskumu a vývoja predstavili aj ďalších 56 potenciálnych aktivít. Detaily
však opäť spadajú pod utajované skutočnosti.
EDA pripravovala revíziu spoločne s Európskou službou pre vonkajšiu
činnosť 12 mesiacov, a to na základe
správ, ktoré poskytli členské štáty.
Nápomocná by mala byť najmä v súvislosti s pripravovanou vojenskou
doktrínou, na ktorú sa blok v súčasnosti zameriava. Tzv. Strategický
kompas by mal byť pripravený do
roku 2022.
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TECHNIKA A SCHOPNOSTI
NOVEJ GENERÁCIE
Omnoho konkrétnejšia bola agentúra pri špecifikácii oblastí, na ktoré
majú z jej pohľadu členské štáty sústrediť svoje úsilie. Podľa EDA by sa
krajiny mali zamerať na vývoj šiestich konkrétnych techník a spôsobilostí „novej generácie“. Tie by Únii,
ale aj jej členským štátom, pomohli
posunúť európsku obranu na vyššiu
úroveň.
Hoci experti tvrdia, že ide o málo
ambiciózne a pomerne očakávané
oblasti, EDA zjavne postavila odporúčania na doterajšej skúsenosti z Permanentnej štruktúrovanej spolupráce (PESCO). Tá sa v oblasti spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky
EÚ (SBOP) snaží participujúce krajiny
štruktúrovane prepájať v konkrétnych projektoch. Zo zverejnenej časti správy však nie je jasné, ako budú
priority prepojené s už existujúcimi
spoluprácami.
Prvou prioritou je pre EÚ podľa
EDA hlavný bojový tank, ktorého
nákup by zvažovalo 11 krajín. V Únii
pracujú v súčasnosti krajiny so 16 rôznymi hlavnými bojovými tankami.
Mnohé však majú zastaranú techniku a spoločný európsky tank by v armádnych spôsobilostiach mohol byť
dôležitou alternatívou.
Na vývoji európskeho tanku sa už
pracuje. Projekt pod názvom KraussMaffei Wegmann + Nexter Defense
Systems (KNDS) vznikol ešte v roku
2012 a vedú ho spoločne Nemci
a Francúzi a ešte do januára na ňom
pracovali aj Poliaci.
Spolupráca sa ale nezaobišla bez
problémov. Paríž a Berlín totiž z projektu Poliakov vylúčil, pričom sa špekulovalo o tom, či Varšava napredovanie spomaľovala, alebo či dvojica
západoeurópskych krajín chcela vyvíjať tank podľa seba. Podľa správ má
dvojica pracovať aj na vývoji spoločnej
nepriamej palebnej podpory, o ktorú
sa na inom fronte snaží pod záštitou
PESCO projektov pracovať aj Slovensko a Taliansko (EuroArtillery).
EDA odhaduje, že by európsky
tank mohol byť pripravený do tridsiatych rokov nového milénia.
Druhou oblasťou, kde EDA vidí
perspektívu, je vývoj európskeho
hliadkovacieho plavidla. Práve táto
oblasť nebola doteraz z pohľadu vývoja spoločných európskych spôsobilostí považovaná za prioritnú.

Záujem zatiaľ vyjadrilo sedem
krajín. Aj na tomto projekte sa už pracuje. Pod hlavičkou PESCO totiž vznikol program Európskej hliadkovacej
korvety (European Patrol Corvette),
ktorý navrhuje a pravdepodobne aj
vyvinie prototyp modulárnej lode. Tú
by si každá krajina vedela prispôsobiť
vlastným požiadavkám. Až 3 300 tonová loď by plnila podobné funkcie
ako zaoceánske hliadkové plavidlá či
ľahké fregaty. Okrem Francúzska, Talianska a Grécka, ktoré na ňom spolupracujú, vyjadrilo vo februári záujem
podieľať sa na vývoji aj Španielsko.
O nové, bojové systémy vojaka,
teda tretej odporúčanej oblasti, ktorá
má podľa EDA perspektívu fungovať
naprieč Úniou, má záujem desiatka
krajín. Ide o vybavenie pre vojakov,
ktoré má jednotky nielen ochrániť, ale
aj zvýšiť efektívnosť ich nasadenia.
Aj v tomto prípade už Únia čiastočne financuje existujúci projekt. Generická referenčná architektúra systému otvoreného vojaka (GOSSRA),
ktorú vyvíja konzorcium ôsmich štátov (Nemecko, Holandsko, Taliansko,
Španielsko, Švédsko, Poľsko a Portugalsko) získalo financie z programu
Európska prípravná akcia na obranný
výskum (PARD).
Podobne ako pri tanku, aj v tomto
projekte agentúra odporúča zamerať
sa najprv, v krátkodobom horizonte, na spoločné nákupy existujúcich
systémov. Až v dlhodobom horizonte
vidí priestor na vývoj spoločnej spôsobilosti. Pre nový, európsky bojový
systém vojaka je predpokladaným
termínom rok 2025.
Novodobé systémy by mali pribudnúť aj vo vzdušnej technike. Európska
obranná agentúra navrhuje zlepšiť
boj proti bezpilotným lietadlám. Vytvoriť by sa v tomto smere mala aj spoločná európska norma na zabránenie
prístupu drónov a uzavretie územia
(tzv. A2/AD). Únia sa oprávnene obáva najmä rastúcej dostupnosti lacnej
technológie, prevažne drónov, ktorú
by na ohrozovanie európskej bezpečnosti mohli využívať teroristické skupiny.
Tento systém má veľký význam aj
pre Slovensko. Dôležitosť jeho zapojenia, najmä na východných hraniciach Severoatlantickej aliancie, totiž
dlho prízvukuje aj samotná Aliancia.
Na vývine európskeho systému
na boj proti bezpilotným lietadlám v
rámci projektov PESCO pracuje aj taliansko-české konzorcium.
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MOBILITA A VESMÍR
Podpora vojenskej mobility aj zo
strany EDA sa dala očakávať, vzhľadom na veľký záujem o európske riešenia v tejto oblasti. Piatym odporúčaním agentúry je práve aktívnejšia
účasť všetkých členských štátov na
programoch tzv. armádneho Schengenu. Má ísť najmä o oblasti leteckej
a námornej prepravy, logistických
zariadení a zvýšenej odolnosti ich IT
systémov a procesov.
Projekt vojenskej mobility je najväčším projektom aj v rámci štruktúr
PESCO. Jednak sa doň zapájajú všetky
participujúce krajiny z EÚ, a jednak
sa pripravuje v koordinácii s aktivitami NATO, ktoré sa oblasti vojenskej
mobility v ostatných rokoch výrazne
venujú.
Vojenskú mobilitu za jednu zo
svojich priorít v rámci európskej spolupráce označuje aj Slovensko.
Správa CARD potvrdila, že Únia
má v hľadáčiku aj čoraz realistickejšie znejúce zapojenie v obrane vesmíru. EDA odporúča vypracovať spoločný, európsky prístup k jeho ochrane.
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Zlepšiť chce vesmírne služby, ako
GPS, a ochranu majetku vo vesmíre,
najmä v podobe satelitov.
Keďže ide o novo vznikajúcu operačnú oblasť, perspektívy spoločnej
spolupráce sú o to väčšie. EDA nabáda
k lepšiemu prepájaniu ministerstiev
obrany a k uznaniu vojenských požiadaviek v rozsiahlejších vesmírnych
programoch na úrovni EÚ.
V PESCO sa oblasti vesmíru venuje
napríklad projekt EURAS, teda rádiové navigačné riešenie, na ktorom pod
francúzskym vedením spolupracujú
aj Nemci, Španieli, Belgičania, Taliani
a Poliaci. Ďalším je projekt EU-SSA-N,
ktorý sa snaží o vývoj autonómnej spôsobilosti vojenského situačného povedomia o vesmíre. Zároveň by bol prepojiteľný s programom Európskej vesmírnej agentúry. Chránil by pritom
práve systémy a služby vo vesmíre.

MODERNIZOVAŤ MUSÍ AJ
SLOVENSKO
Slovenský rezort obrany hovorí, že
až tretina budúcoročných výdavkov,
by mala putovať do modernizačných

projektov. Slovensko chce v roku 2021
vyčleniť na obranné výdavky 1,73 percenta HDP. Koľko z nich však podporí
spoločné európske iniciatívy, nie je
jasné.
Slovenské výdavky na obranu
v tomto roku pravdepodobne dosiahnu po prvý krát dve percentá HDP. Informoval o tom štátny tajomník Marian Majer počas rokovania Bezpečnostného výboru NR SR. Dôvodom je
podľa neho „dodatočné navýšenie pri
prehodnotení rozpočtu počas roka,
ale aj, a to treba objektívne priznať,
vďaka poklesu celkového HDP z dôvodu pandémie“.
Ako člen Severoatlantickej aliancie by podľa dohôd malo Slovensko
na obranu vyčleňovať dve percentá
HDP. Cieľom vlády bolo túto hranicu
dosiahnuť v roku 2024.
Podľa správy, ktorú zhruba pred
mesiacom zverejnila Severoatlantická aliancia, mali slovenské výdavky
na obranu dosiahnuť len 1,86 percenta HDP, teda 1,473 miliardy eur. V prepočte na obyvateľa teda obrana vyšla
každého Slováka a Slovensku viac
ako 13 866 eur. n
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Do európskych obranných
projektov budú môcť v roku 2026
vstúpiť aj tretie krajiny, vrátane
Američanov a Britov
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Ilustračný obrázok. [EFE-EPA/Valda Kalnina]
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apojenie tretích krajín do PESCO
projektov bola priorita aj pre slovenskú vládu. Hoci podmienky
pre prístup mimoeurópskych krajín
budú náročné, Únia formulovala ďalšie obmedzenia, ktoré môžu diskvalifikovať Čínu, Turecko aj Izrael.
Projekty Permanentnej štruktúrovanej spolupráce v EÚ (PESCO) predstavujú jeden z kľúčových elementov
európskej strategickej autonómie v
obrane. PESCO v snahe financovať,
skúmať a vyvíjať európsku obrannú
techniku a technológiu, dnes prepája
25 členov EÚ. Členské krajiny sa teraz
dohodli na tom, že do projektov sa
budú môcť zapojiť aj nečlenské krajiny bloku. Ešte minulý týždeň (28. októbra) sa na tom dohodli zástupcovia
členských krajín pri EÚ.
Ešte 5. novembra prijala Rada aj
písomné námietky členských štátov
k dohode. Doteraz sa však žiadna neobjavila. Od 6. novembra by sa teda
proces podávaná žiadosti od tretích
krajín mohol začať.
V súčasnosti členské krajiny pracujú na 47 projektoch, no je možné, že
sa ich počet pre neaktivitu zníži, respektíve pre záujem o iné druhy spolupráce, zvýši.
O tom, že je do PESCO projektov
potrebné zapojiť najmä partnerov zo
Severoatlantickej aliancie, sa hovorilo od vzniku iniciatívy v roku 2018.
Francúzsko-nemecká idea tvorby
spoločných európskych obranných
produktov a kapacít stojí na jednoduchom princípe: čím roztrieštenejšie
sú používané systémy a technológie
v Únii, tým menej dokážu jednotlivé
armády spolupracovať.
V EÚ napríklad členské štáty využívajú dokopy až 178 zbraňových systémov, kým Spojené štáty napríklad
30. Blok pracuje so 17 typmi tankov,
Američania využívajú jeden. Práve
PESCO projekty by mali v budúcnosti
túto bariéru prelomiť.

NEĽAHKÉ PODMIENKY
ÚČASTI
Podľa dokumentu, ktorý mala k
dispozícii redakcia portálu EURACTIV.com, sa tretie krajiny (teda krajiny mimo EÚ) budú môcť do PESCO
projektov zapojiť v prípade, ak preu-
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kážu „svoju pridanú hodnotu“ a „rozsiahle know-how“, no budú sa na projekte podieľať aj finančne. Zároveň
nesmie byť projekt na tretej krajine
závislý, prípadne obmedzovať napredovanie členov EÚ. To, ako Únia s výsledným produktom alebo systémom
napokon naloží, tiež tretie krajiny nemôžu ovplyvňovať.
Tretie krajiny budú môcť k vybranému projektu pristúpiť až po tom,
ako ich zámer jednohlasne odsúhlasí
celá EÚ, čo môže celý proces opäť predlžovať. Navyše, podľa dohody to nemôže byť skôr ako 31. decembra 2025.
Prihlasovanie by sa však teoreticky
mohlo začať ešte tento rok.
Podľa pôvodného návrhu by o prizvanie tretieho štátu mal požiadať jeden zo zúčastnených štátov EÚ v konkrétnom projekte. Ak Rada prizvanie
schváli, uzavrú sa „administratívne
dojednania s dotknutým tretím štátom“ tak, aby „rešpektovali postupy
a rozhodovaciu autonómnosť Únie,“
píše sa v premisách rozhodnutia Rady
o nadviazaní stálej štruktúrovanej
spolupráce.
Vývoj a produkcia novej európskej techniky, systémov, či spôsobilostí by sa tak už čoskoro mohla diať
aj za účasti Spojeného kráľovstva,
Spojených štátov, ale aj Nórska, či Kanady. Bruselské kruhy tvrdia, že za
zapojenie najjasnejšie lobovali práve
Američania. Veľkým záujmom bolo
v obrane EÚ udržať na palube aj Spojené kráľovstvo, ktorého odchodom z
bloku prišla Únia zhruba o 30 percent
svojich obranných kapacít.
Turecko, ako člen NATO, by teoreticky mohlo na PESCO projektoch
spolupracovať tiež, avšak členské štáty pridali do rozhodnutia pomerne
špecifickú formulku. Tretia krajina totiž musí „rešpektovať zásady dobrých
susedských vzťahov s členskými štátmi“ EÚ, čo Ankaru pre spory s Cyprom
a Gréckom de facto diskvalifikuje.
Obavy sa dotýkali aj Číny, keďže
niektoré európske krajiny sa pohrávali
s myšlienkou získať pre svoje obranné
systémy aj čínskych dodávateľov. Aj tu
sa Únia napokon zhodla: „Tretia krajina nesmie vystupovať v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami
Únie a jej členských štátov,“ uvádza sa
v schválenom dokumente.
Otáznik ale visí aj nad Izraelom, či
krajinami juhovýchodnej Ázie, ktoré

sú dôležitým svetovým dodávateľov
technológií aj pre obranný priemysel
a mnohé štáty Únie s nimi už dnes
spolupracujú.
Najskeptickejšie sa voči participácii tretích krajín stavajú podľa štúdie
think tanku Globsec Grécko, Cyprus
a Rakúsko. Krajiny Vyšehradu, najmä
Česko, Poľsko a Slovensko, sú tejto
forme spolupráce naklonené.
Slovenskí predstavitelia rezortu
obrany už viackrát informovali, že
pre Bratislavu je doriešenie zapojenia
tretích krajín do PESCO projektov jednou z priorít.

ZAPOJENIE TRETÍCH
KRAJÍN MIMO PESCO
Okrem zapojenia do PESCO projektov by sa tretie krajiny a nimi vedené entity – najmä tie, ktoré patria do
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) – mohli zapájať aj do budúceho Európskeho obranného fondu. Ten
je po PESCO druhým pilierom novej,
spoločnej európskej obrany.
Európsky obranný fond, ktorý by
mal po roku 2021 spravovať osem miliárd eur a financovať z nich vojenský
výskum a vývoj, by mohol v budúcnosti podporovať aj projekty asociovaných krajín. Tie však musia preukázať, že sídlo entity, ktorá má o peniaze záujem, je v jednej z členských
krajín EÚ a zároveň nezískavajú iné
zdroje z ďalších krajín. Práve krajiny
EHS majú z tohto pravidla, ktoré je v
platnosti od apríla minulého roka,
výnimku.
Pilotné projekty, ktoré fond doteraz financoval, už zahŕňali aj účastníkov z tretích krajín, konkrétne z Kanady, Japonska a Spojených štátov.
Tretie krajiny môžu spolupracovať
aj na projektoch, ktoré organizuje Európska obranná agentúra. Podpísať
však musia tzv. Asociačnú dohodu,
pričom EDA ju už uzavrela s Nórskom,
Švajčiarskom, Ukrajinou a Srbskom.
Rovnako funkčné sú aj misie
a operácie, v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP).
Krajiny EÚ dnes vedú šesť vojenských
a jedenásť civilných misií. Rámec
spolupráce s tretími krajinami bol
diskutovaný od ich počiatkov. V súčasnosti sa prostredníctvom rámcových dohôd o účasti do operácii a
misií zapája aj 20 krajín mimo Únie. n
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Iba Slovensko nemá
medzi miliónovými projektami
na rozvoj európskeho obranného
priemyslu svoj vlastný
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Prototyp eurodrónu, ktorého vývoj financuje eurokomisia.
[Wikimedia Commons]
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programoch na výskum a
vývoj v obrannom priemysle, pre ktoré eurokomisia
vyčlenila takmer 1,5 miliardy eur, zatiaľ Slovensko neuspelo. V databáze
partnerov pre potenciálnu spoluprácu
nefigurujú ani slovenské firmy a organizácie. Rezort obrany verí, že lepšia
komunikácia medzi ním a obranným
priemyslom tento stav zmení.
V lete 2020 udelila Komisia spolu
205 miliónov eur ďalším 16 projektom
v oblasti výskumu a vývoja v obrannom priemysle. Dva pilotné programy,
ktoré projekty s rozpočtom takmer 1,5
miliardy eur financujú, mali európske firmy a organizácie pripraviť na
omnoho väčšie možnosti. Tie bude od
budúceho roka predstavovať Európsky
obranný fond s potenciálnym sedem
miliardovým rozpočtom.
Slovensko ostalo jedinou krajinou,
ktorá v žiadnom z projektov od roku
2017, kedy vznikol prvý program, nefiguruje. Poslednú šancu má obranný
priemysel do 1. decembra. V budúcom
roku už totiž pilotné programy vystrieda väčší, ale pravdepodobne aj náročnejší Európsky obranný fond (EDF).

PRÍPRAVA NA VÄČŠIE
SÚSTO
Keďže ide o pomerne novú doménu v európskej politike, výskumné
obranné projekty boli doteraz v rámci
Únie financované dvomi programami, a to prostredníctvom Prípravnej
akcie pre obranný výskum (PADR) a
Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP). Kým PADR
pokrýval najmä fázu výskumu obranných produktov, EDIDP podporuje
spoločné projekty, súvisiace s vývojom, a to od návrhu až po prototypy.
Hlavnými princípmi sú súťaž a spolupráca priemyselných konzorcií.
Prostredníctvom PADR, ktorý
fungoval od roku 2017 do roku 2019,
financuje Únia tri nové projekty, zamerané na nové technológie v oblasti
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rušivých vplyvov. Práve tieto technológie budú mať prioritu aj v budúcom
Európskom obrannom fonde, ktorý
chce na inovácie tohto druhu vyčleniť
až osem percent svojich zdrojov. Medzi ďalšími podporenými výskumami PADR je napríklad projekt Umelej
inteligencie na detekciu výbušných
zariadení (AIDED), či vývoj projektilov s dlhým doletom na báze elektromagnetickej energie (PILUM).
EDIDP funguje od minulého roka,
pričom naň EÚ vyčlenila 500 miliónov eur. Pre projekty z tohto programu platí, že musia byť v prvom rade v
súlade s kľúčovými prioritami v oblasti rozvoja obranných schopností,
na ktorých sa členské štáty dohodli
na európskej úrovni, a to prostredníctvom plánu rozvoja schopností.
Posledná výzva EDIDP bola otvorená
v apríli a potrvá do 1. decembra 2020.
V rade posledných projektov, ktoré eurokomisia podporila v kontexte
rozvoja európskych obranných kapacít, išlo napríklad o vývoj drónov
a súvisiacej technológie, technológie
pre vesmírny výskum ako šifrované
prijímače alebo systém veľkých dát
pre satelitný dohľad, bezpilotné pozemné vozidlá (UGV), či platformy na
zvyšovanie situačného povedomia o
kybernetickej bezpečnosti.
O financovanie v poslednej výzve
požiadalo viac ako 440 entít, združených okolo 40 projektov. Úspešné projekty dajú príležitosť spolupráci pre
223 partnerov z takmer celej Európy,
pričom 37 percent z nich predstavuje
malé a stredné podniky. Deväť zo 16
naposledy podporených projektov sú
zároveň projektami PESCO.
Nová výzva EDIDP pre európske
projekty, do ktorých sa môžu zapojiť
aj slovenskí žiadatelia, je otvorená do
1. decembra. Keďže podmienkou je
spolupráca naprieč krajinami, Európska komisia zároveň ponúka k dispozícii databázu organizácii, ktoré v súčasnosti hľadajú do projektov partnerov. Ani v nej sa však zatiaľ slovenské
firmy, či organizácie nenachádzajú.

SLOVENSKÝ REZORT
OBRANY CHCE
LEPŠIE PREPOJENIE
S PRIEMYSLOM
Nové vedenie slovenského rezortu
obrany si uvedomuje, že vplyv na výber projektov, ktoré v programoch uspeli alebo v budúcnosti uspejú, nemá.
Podľa hovorkyne rezortu Martiny
Kovaľ Kakaščíkovej však môžu „optimalizovať prostredie pre zapojenie
svojho národného priemyslu“.
Za neúspechom slovenských vývojárov vidí ministerstvo obrany
slabú pripravenosť podnikov participovať v konzorciách, ich aktuálny
stav finančných kapacít, ale aj celkovú schopnosť riešiť nové a inovatívne
technologické výzvy. Priznáva však
aj nedostatky na strane rezortu, a to
v nedostatočnej komunikácii medzi
ministerstvom a obranným priemyslom, ako aj slabú podporu podobných
aktivít za predchádzajúceho vedenia.
„Súčasné vedenie rezortu podniklo v tejto oblasti viaceré kroky s cieľom
naštartovať spoluprácu so zástupcami domáceho obranného priemyslu,“ uviedla pre EURACTIV.sk Kovaľ
Kakaščíková. Stav chce rezort meniť
najmä zlepšením informovanosti
a vzájomnej komunikácie s predstaviteľmi priemyselných združení a asociácií. V najbližšom období plánuje
spoločne identifikovať možné projekty spolupráce, „v rámci ktorých by sme
mohli odborne, administratívne, ale aj
pokiaľ možno finančne podporiť účasť
našich spoločností v medzinárodných
konzorciách,“ vysvetľuje hovorkyňa.
Vylepšovať by sa mala aj koordinácia medzi zainteresovanými rezortami, ako ministerstvo hospodárstva,
ministerstvo zahraničných vecí, či
ministerstvo školstva, vedy a výskumu. „Našim cieľom je vytvoriť efektívny systém zdieľania informácií so
zapojením všetkých zainteresovaných subjektov, posilnený adresnou
podporou a pomocou zo strany štátu,“
dodala Kovaľ Kakaščíková. n
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Strategický kompas: Krajiny
Únie chystajú spoločný zoznam
bezpečnostných hrozieb
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Č

lenské štáty EÚ finišujú prípravu vlastných katalógov, ktoré
by sa mali stať základom novej
európskej iniciatívy a posilniť „spoločnú strategickú kultúru“ v obrane a zahraničí. Výsledkom následných debát
by mala byť akási dohoda o obranných
ambíciách Únie.
Slovensko, podobne ako ostatné
krajiny Únie, v súčasnosti pripravuje
zoznam bezpečnostných hrozieb, ktoré by sa mali stať základom tzv. Strategického kompasu EÚ.
Po novej iniciatíve s týmto názvom
volajú ministri oficiálne od marca
tohto roka. Rozhodnutie pripraviť
takýto dokument padlo na neformálnom stretnutí šéfov rezortov obrán
v Záhrebe. Jeho hlavným cieľom má
byť dohoda o tom, aká veľká by mala
byť európska obranná ambícia.
Samotná diskusia odštartovala cez
leto 2020 a členské krajiny Európskej
únie v súčasnosti finalizujú svoje zoznamy hrozieb, ktoré by mali predstaviť analytickému oddeleniu Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ),
SIAC (Single Intelligence Analysis Capacity) do konca septembra.
Podobne, ako v iných krajinách, aj
u nás pracujú na zozname hrozieb vojenskí spravodajcovia.
Analytici na úrovni EÚ príspevky
za jednotlivé krajiny spracujú. Výsledkom by sa mal stať celoeurópsky
zoznam hrozieb, ktoré však nebude
ESVČ hodnotiť, ani rozdeľovať podľa
závažnosti, či urgencie. V novembri
by podľa zdrojov portálu EURACTIV.
com mali zoznam následne predstaviť členským štátom, zatiaľ však len
vo forme utajeného dokumentu.

PRVÝ KROK:
IDENTIFIKÁCIA HROZIEB
Aj napriek snahe Globálnej stratégie EÚ, ktorú má Únia od roku 2016,
sa zatiaľ krajiny nedohodli na spoločnom prístupe k tomu, ako chápať
bezpečnostné hrozby v bloku. Dôvodov je množstvo, vrátane rozličných
historických skúseností, či samotnej
geografickej polohy jednotlivých
krajín, a preto aj blízkosti a urgencie
konkrétnych obáv. Ak je Európa pri
nastavovaní spoločnej bezpečnostnej politiky (SBOP) nejednotná v tom,
proti komu a čomu sa chce brániť, ďalšie kroky budú len ťažko efektívne.

DECEMBER 2020 | SLOVENSKO A EURÓPSKA OBRANA V ROKU 2020

Strategický kompas sa preto stane jednou z iniciatív, ktoré by mali
napomôcť pri formovaní „spoločnej
strategickej kultúry“ v Európe. Na
jeho čele je podobne, ako v ostatných,
najnovších, celoeurópskych výzvach
v SBOP, francúzsko-nemecký tandem.
Prvým krokom bude vytvorenie
akéhosi zoznamu hrozieb, ktorým jednotlivé členské štáty čelia. Ich súlad s
politickými prioritami podľa Martina
Sklenára, generálneho riaditeľa Sekcie obrannej politiky na rezorte obrany zabezpečí na Slovensku aj fakt, že
charakteristika hrozieb bude zároveň
súčasťou nových strategických dokumentov. Jednak ide o Bezpečnostnú
stratégiu, ktorej prípravu koordinuje
ministerstvo zahraničných vecí, a jednak o Obrannú stratégiu, ktorú pripravuje rezort obrany.
To, že Slovensko podporuje strategické témy, dôležité pre Nemecko,
a to vrátane Strategického kompasu,
ocenila nemecká ministerka obrany
Annegreta Kramp-Karrenbauer aj na
júlovej návšteve Bratislavy.
Česká republika vidí v Kompase podľa tamojšieho rezortu obrany „príležitosť, ako znížiť rozdiel
medzi ambíciami EÚ a potrebnými
nástrojmi k ich naplneniu“. Podobne,
ako slovenský rezort, kladie dôraz
na koordináciu s NATO, a to najmä v
oblasti rozvoja schopností a zabezpečovaní potrebnej súdržnosti medzi
obrannými iniciatívami EÚ.

GLOBÁLNU STRATÉGIU
NENAHRADZUJEME
Strategický kompas by sa na návrh
nemeckého predsedníctva v Rade EÚ
mal stať novým politicko-strategickým dokumentom, vďaka ktorému
by sa rozpracovali úlohy, vyplývajúce
z Globálnej stratégie EÚ. Berlín, ale aj
eurokomisia prízvukujú, že Kompas
by Globálnu stratégiu nemal nahradiť.
Podľa profesora Svena Biscopa,
riaditeľa Kráľovského inštitútu pre
medzinárodné vzťahy Egmont, je požiadavka členských štátov vytvoriť
ďalší strategický dokument odrazom
zložitosti výziev, ktorým dnes Únia
čelí. Rovnako však môže vyplývať aj
„z neschopnosti plne implementovať
existujúce stratégie“, alebo byť spôsobom, ako „uzavrieť dohodu medzi
členskými štátmi o prioritách zahraničnej politiky na nasledujúcich
päť rokov“. V neposlednom rade ale

môže ísť aj o akési „zahmlievanie“, v
ktorom sa krajiny snažia iba „zahltiť
európsku mašinériu a prepadnúť sebaklamu o tom, aké sú aktívne“, píše
Biscop vo svojej štúdii.
Problematických oblastí je pri samotnej tvorbe Kompasu viacero. V
prvom rade ide o pomerne málo dynamický proces, pretože o hrozbách,
ambíciách a ich napĺňaní sa bude diskutovať viac ako dva roky. Keďže ide o
tému, ku ktorej majú najbližšie Francúzi, závery by mal formulovať práve
Paríž, a to počas svojho predsedníctva
v Rade EÚ, ktoré začne v januári 2022.
„Hrozby, ktoré v súčasnosti špecifikujú jednotlivé členské štáty Únie,
sa môžu dovtedy aj významne zmeniť. Bezpečnostné prostredie je čoraz
menej predvídateľné,“ pripomína
Martin Sklenár.
Príkladom môže byť aj samotný
francúzsky tlak na európsku strategickú autonómiu v obrane, ktorú posledné štyri roky presadzovali najmä
v súvislosti s nacionalistickou politikou amerického vedenia. Ak by totiž
situácia po novembrových prezidentských voľbách v Spojených štátoch
zmenila, Francúzi by prišli o časť svojich tradičných argumentov.
Ako vo svojej štúdii predpokladá Daniel Fiott z Inštitútu pre bezpečnostné Štúdia EÚ (EUISS), analýza
hrozieb sa pravdepodobne vyhne oblastiam, v ktorých Únia nemá politický mandát (napr. jadrové odstrašovanie). Rovnako nepredpokladá, že by
viedla k posilneniu misií SBOP mimo
EÚ v súvislosti s doložkou o vzájomnej pomoci a solidarite (článok 42.7
Zmluvy o EÚ), alebo dokonca k označeniu konkrétnych krajín za hrozby,
či už Ruska, Číny, alebo iných.
„Niekoľko členských štátov by sa
mohlo obávať, že rozšírenie koncepcie bezpečnosti a obrany v rámci Strategického kompasu by mohlo otvoriť
dvere k väčšiemu komunitarizmu v
tradične medzivládnej oblasti a narušiť existujúci rámec mechanizmov
(PESCO, EDF, CDP),“ pripomína Fiott.
Oveľa skôr sa podľa neho dá očakávať, že členské krajiny EÚ budú žiadať
zabezpečenie komplementárnosti so
Strategickým kompasom Severoatlantickej aliancie, či jej politickými usmerneniami pre proces obranného plánovania z minulého roku (NATO’s 2019
Political Guidandaniel fioce for the Defence Planning Process, NDPP). n
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Európska obrana po brexite:
Dohoda Únie s Britmi pomôže
obom stranám
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nia po brexite stratila pätinu svojich kritických kapacít
a obrannej techniky, ktorú
sprostredkúvalo Spojené kráľovstvo.
Hoci sa uvoľnila cesta mnohým iniciatívam, ktoré Briti v Únii blokovali, európske členské štáty NATO sú vo svojej
bezpečnosti nateraz ešte závislejšie na
mimoeurópskych partneroch.
Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu v čase, keď sa medzi krajinami začalo čoraz viac diskutovať
o potrebe intenzívnejšej európskej
obrannej spolupráce, a to aj vo forme tzv. strategickej autonómie. Hoci
britský odchod dal Únii priestor rozvíjať sa tam, kde to Londýn nechcel,
bez tak zásadného partnera môžu byt
európske obranné ambície pre 27 krajín priveľké.
Blok po brexite prichádza nielen
o člena s permanentným kreslom
v Bezpečnostnej rade OSN a zároveň
jednu z pätice nukleárnych veľmocí.
Briti v Únii zabezpečovali (minimálne na papieri) aj jeden z najvyšších
obranných rozpočtov. Len šesť krajín
Severoatlantickej aliancie totiž dokázalo splniť dvojpercentný záväzok
obranných výdavkov, medzi nimi aj
Spojené kráľovstvo.
Briti míňali zhruba štvrtinu celkového kombinovaného rozpočtu EÚ
na obranu. Asi pätina kritických kapacít EÚ, vrátane námorných hliadkovacích lietadiel, viacúčelových
fregát, či satelitu včasného varovania, bola tiež britská. Krajiny Únie,
ktoré sú súčasťou NATO, už (okrem
Francúzka) vo velení nemajú žiadnu
najvyššiu veliteľskú pozíciu. Dokáže
teda Únia bez tak zásadného člena
vystavať skutočnú spoločnú obranu?
Podľa nedávno zverejnenej štúdie spôsobí strata tak dôležitého partnera, akým je Spojené kráľovstvo,
Únii nielen stratu kredibility ako
možného dôležitého vojenského aktéra, ale oslabí aj možnosť naplniť cieľ
strategickej autonómie.

ČO STRÁCA LONDÝN?
Od obdobia, kedy bolo jasné, že
Spojené kráľovstvo z bloku vystúpi,
sa otvárali dvere pre francúzsko-nemecký tandem za spoločnú európsku
obranu. Tradičné blokovanie spoločných obranných aktivít zo strany
Londýna dalo priestor iniciatívam
ako PESCO, Európsky obranný fond

DECEMBER 2020 | SLOVENSKO A EURÓPSKA OBRANA V ROKU 2020

(EDF), či rozšíreniu celkového obranného rozpočtu Únie.
Briti odmietali podporovať vznik
nových štruktúr mimo NATO, dokonca sa len v minimálnej miere zapájali
do spoločných misií EÚ (misie SBOP),
aj v regiónoch ako Balkán, Gruzínsko, či Indonézia, ktoré boli a sú pre
Londýn strategické. Prispievať sa
zdráhali aj na Európsku obrannú
agentúru, čo spomalilo jej rozvoj, ale
aj možnosti odštartovať nadnárodné
projekty EÚ a koordinovať národné
plánovanie spôsobilostí.
Témou predbrexitovej kampane
boli aj snahy Bruselu rozvíjať spoluprácu v obrane, a tak „podkopávať“
NATO, prípadne „siahať“ na národnú
suverenitu krajín, tvrdili stúpenci
tvrdého odchodu. Hoci Únia nemá legislatívnu právomoc v oblasti obrany
a pri bezpečnostných otázkach požaduje jednohlasný súhlas všetkých
27 členov, štáty spolupracujú na rozličných parciálnych témach. Tie najnovšie sa týkali najmä výskumu, či
spoločných vojenských nasadení.
A práve tento element môže Spojenému kráľovstvu chýbať. Analytici z výskumného centra britskej
snemovne tvrdia, že „vplyv brexitu
na armádu Spojeného kráľovstva je
v blízkej budúcnosti pravdepodobne
minimálny“. Z dlhodobejšieho hľadiska sa však výrazne zníži schopnosť
Spojeného kráľovstva „ovplyvňovať
alebo formovať program SBOP“.
Výrazný vplyv brexitu môže v oblasti bezpečnosti pocítiť aj britský obranný priemysel. Mimo jednotného
trhu bude pre spoločnosti oveľa ťažšie zúčastňovať sa na spomínaných
európskych obranných projektoch a
získať prístup k európskym fondom.
Udržať sa na orbite európskeho obranného záujmu preto bude pre Spojené kráľovstvo dôležité.

SPOLOČNÉ ZÁUJMY
Londýn sa v súčasnosti snaží získať podobný druh dohody, aký má
s Úniou napríklad Kanada. Zjednodušene by podľa nej pri rôznom predaji
tovarov a služieb nemusela dodržiavať európske štandardy. Únia ponuku
odmieta, no obe strany musia nájsť
kompromis do konca roka. Otázka
obrany a bezpečnosti a nastavenie
noriem spolupráce však pri množstve
iných oblastí, kde sa Londýn s Bruselom ešte nedohodli, ustupuje do úzadia.
Britská politická deklarácia z ok-

tóbra 2017, ktorá bola súčasťou dohody o vystúpení, vyjadrila zámer Spojeného kráľovstva a EÚ „podporiť ambicióznu, úzku a trvalú spoluprácu v
oblasti vonkajších hrozieb“. Akákoľvek budúca spolupráca by však mala
rešpektovať „strategické a bezpečnostné záujmy oboch strán a ich príslušné právne poriadky“.
Podľa ministerského vyhlásenia Spojeného kráľovstva, ktoré vo
februári tohto roka načrtlo ciele rokovaní Spojeného kráľovstva s EÚ, je
Británia otvorená účasti na programoch a nástrojoch EÚ, a to „od prípadu k prípadu“.
Únia by podľa vlastných predstáv videla Spojené kráľovstvo najradšej v „aktívnom dialógu“ o obranných témach ako zapojenie do výskumu, či zdieľanie spravodajských
informácií. No akákoľvek účasť na
projektoch a programoch Únie bude
musieť akceptovať dohľad Európskeho súdneho dvora.
Aktívnejší bude Londýn pravdepodobne v NATO, ktoré po brexite
už z 80 percent stojí na finančných
zdrojoch krajín mimo Únie. Intenzívnejšiu orientáciu na Alianciu naznačuje aj aktívnejšie zapojenie vo vojenských cvičeniach transatlantického
bloku: Briti vedú prápor v Estónsku,
aktivizujú sa stále viac v Iraku a sú
významným prispievateľom v najväčších tréningoch Trident Juncture
či Defender Europe.
Politické rozhodnutie nájde podporu aj medzi obyvateľmi. Podľa
prieskumu Pew Research Center
z februára sa pozitívny pohľad na
Alianciu zvýšil medzi Britmi o päť
percentuálnych bodov, zatiaľ čo transatlantická spolupráca stratila podporu medzi Američanmi, Francúzmi
aj Nemcami.
Vzhľadom na svoju skúsenosť
s obrannými štruktúrami Únie bude
Londýn pravdepodobne podporovať
aj bližšiu spoluprácu medzí Úniou
a NATO.

AKO ZAPOJIŤ BRITOV?
Experti teraz odporúčajú sústrediť sa na posilňovanie operačnej pripravenosti EÚ tak, aby bola schopná
zvládať krízy na perifériách Európy i
mimo nej. Aj preto bude dôležité udržať si v Spojenom kráľovstve blízkeho
partnera.
Alternatívou by mohla byť bezpečnostná dohoda so Spojeným krá-
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ľovstvom, ktorá by obe strany prepojila v operačnom plánovaní, plánovaní kapacít, či krízového riadenia.
Dôležitosť zapojenia tretích krajín do
projektov Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) prízvukuje aj Slovensko, hoci sa Londýn ešte ako člen EÚ
nepripojil do tejto aktivity, podobne
ako Malta a Dánsko. Paralelne sa hovorí aj o možnosti zapojenia do EDF,
ktoré stále nevyriešilo podmienky
účasti tretích krajín.
Európske iniciatívy, ktoré v oblasti bezpečnosti zahŕňajú aj pobrexitovú Britániu, však už existujú.
Obe iniciuje francúzsky prezident
Macron, no ich riadenie je postavené
mimo štruktúr Únie. Jednak ide o Európsku intervenčnú iniciatívu (EII/
E2I), do ktorej Briti vstúpili hneď pri
jej vzniku, v lete 2018. Projekt by mal
umožniť výrazne rýchlejšiu reakciu v
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krízových situáciách, ako akákoľvek
iniciatíva Únie, ktorá musí v obrane
čakať na súhlas dvadsať sedmičky.
Druhou je idea zriadenia Európskej bezpečnostnej rady, kde by mal
miesto aj Londýn a ktorá by rovnako
zrýchlila proces spoločnej odpovede
tých, ktorí na vonkajšie hrozby spoločne odpovedať chcú.
Menej reálne sa zdá byť britské zapájanie do misií SBOP, ku ktorým Briti pristupovali zdráhavo aj v čase svojho členstva v EÚ. Navyše, po vystúpení sa obmedzuje aj možnosť zapojenia
do plánovania a rozhodovania pri
misiách, čo môže Londýn odrádzať
ešte viac. Svoju expertízu a kapacity
tak budú môcť orientovať priamo do
Severoatlantickej aliancie.
Otvorených je ale aj množstvo ďalších bezpečnostných otázok. Napríklad, ako budú vyzerať ďalšie aktivity

Britov v Europole, či ďalších európskych databázach trestnej činnosti či
systému spoločných zatykačov. Spojené kráľovstvo nebude môcť byť podľa legislatívy aktívnym členom, no aj
pre Úniu bude pozitívne, ak sa nájde
najvhodnejší spôsob jeho zapojenia.
Podobne je na tom šifrovaná vojenská
sieť satelitného systému EÚ Galileo,
v ktorej rozvoji hral jednu z hlavných
úloh práve britský priemysel.
„Nádejou EÚ musí byť, že keď vášne brexitu vstúpia do histórie a v Londýne začnú prevládať racionálnejšie
záujmy a bezpečnostné priority, tradičný vzorec úzkej spolupráce spravodajskej služby, vojenských zložiek
a priemyslu medzi Londýnom a jeho
kľúčovými partnermi EÚ sa rýchlo obnoví,“ hovorí Jamie Shea, výskumník Centra Wilfrieda Martensa
pre európske štúdiá. n
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ČLÁNOK

Európsky rozpočet a spoločná
obrana: Strategická autonómia
s polovicou peňazí?
A u t o r : E u r o P o l i c y a L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Vojaci EUNAVFOR. [Flickr/CSDP EEAS]
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a spoločnú obranu chce Únia
na najbližších sedem rokov
vyčleniť približne 13,5 miliardy eur. Z toho 1,5 miliardy má ísť na
vojenskú mobilitu, sedem miliárd do
fondu na spoločné obranné projekty
a päť miliárd na financovanie operácii.
Je to málo, hovoria experti.
Obrovský európsky rozpočet,
na ktorom sa lídri členských krajín
EÚ predbežne zhodli 21. júla, predpokladá s 1,074 biliónmi eur v tzv.
viacročnom finančnom rámci a so
750 miliardovým balíkom na Fond
obnovy. Významná časť, hoci o dosť
menšia ako sa pôvodne predpokladalo, poputuje v najbližších siedmich
rokoch aj do budovania spoločnej európskej obrany.
Financovanie európskej obrany
a bezpečnosti podľa najnovšej dohody
zo summitu lídrov v Bruseli ostáva
rozdelené do troch balíkov. Prvým je
časť s 1,5 miliardami eur, ktorá by sa
mala sústrediť najmä na posilnenie
vojenskej mobility techniky a jednotiek, ako aj na modernizáciu infraštruktúry.
Práve infraštruktúra sa ukazuje
byť problematická aj na Slovensku.
Nedávne povodne na východe Slovenska ukázali, že vojaci majú pri
prevoze techniky, ktorá má napríklad
opraviť zatopený most, či natrhnuté
protipovodňové zábrany, významný
problém na mnohých úsekoch ciest.
Omnoho väčší balík sa však dostáva do tzv. Európskeho obranného
fondu (EDF), a to až 7,041 miliárd eur.
Podľa textu dohody viacročného finančného rámca majú tieto peniaze
prispieť najmä k budovaniu tzv. „strategickej autonómie“. Ide o prelomovú
dohodu, keďže po prvý krát sa do rozpočtu Únie dostáva financovanie spoločných iniciatív obrannej spolupráce.
Návrh programu EDF má tiež zabezpečiť „účasť obranného priemyslu
všetkých veľkostí, vrátane malých a
stredných podnikov“. Pod tento balík
eurokomisia zaraďuje aj financovanie
Permanentnej štrukturálnej spolupráce (PESCO).
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Mimo rozpočtu sa lídri dohodli aj
na tom, že približne ďalších päť miliárd eur by malo smerovať do nového
Európskeho mierového nástroja (European Peace Facility/EPF). Ten by
mal pomáhať pri financovaní operácii EÚ a podpore operácii jej partnerov, pričom súčasťou by mohlo byť
okrem tréningu pre jednotky mimoeurópskych krajín aj stále diskutované a problematické vyzbrojovanie.
EPF by mal byť v konečnom dôsledku schopný financovať vyšší podiel
spoločných nákladov na operácie
EÚ, ako dnes existujúci mechanizmus Athena, s ktorým sa EPF zlúči.

ZÁSADNÉ ZNÍŽENIE
Pôvodne sa hovorilo o tom, že obranný rozpočet EÚ by mohol na roky
2021 až 2027 predstavovať takmer
dvojnásobok toho, čo sa predbežne
schválilo v júli. Niklas Novaky z bruselského Wilfried Martens Centra hovorí, že rokovania znížili navrhovanú
časť pre vojenskú mobilitu až o 74 percent, pre obranný fond o 39 percent,
a rozpočet pre EFE až o 46 percent.
Podľa jeho informácii dokonca v istom momente Európska komisia navrhla úplné vyškrtnutie položky pre
vojenskú mobilitu, píše v texte pre
EURACTIV.com.
Znižovanie však nie je prekvapením, a to ani v súvislosti s koronakrízou. Ešte v decembri minulého
roka navrhovalo fínske predsedníctvo v Rade EÚ približne rovnaký
rozpočet na spoločnú obranu, aký
napokon odobrili lídri v lete. Minulý
rok však v Bruseli vyvolal veľké rozhorčenie, vzhľadom na to, že Únia považovala postupné získavanie „strategickej autonómie“ v obrane za kľúčový element budúceho európskeho
rozvoja. Najväčšími kritikmi Helsínk
boli Berlín a Paríž, ktorí túto oblasť
európskej spolupráce tlačia pri každej
príležitosti dopredu.
Podľa Novakyho je dohodnutý
balík financií v podstate dobrým
kompromisom, pretože v súvislosti
so škrtmi, spôsobenými pandémiou,
mohol byť v skutočnosti krátený ešte
viac. Keďže v predchádzajúcom roz-

počte peniaze na spoločnú obranu neexistovali, predsalen ide o novinku
a výzvu, aby ich členské štáty dokázali správne využiť.
Na druhej strane sú položky v hodnote 13,5 miliárd eur pre 27 členských
krajín v oblasti obrany jednoznačne
príliš malým obnosom peňazí na to,
aby zabezpečili posilňovanie postavenia EÚ medzi obrannými gigantami medzinárodnej scény ako Rusko,
Čína, či Spojené Štáty.

SKLAMANÝ BRUSEL AJ
BRATISLAVA
Šéf európskej diplomacie Josep
Borrell po zverejnení dohody medzi
lídrami uviedol, že rozpočet pre obranu a bezpečnosť je omnoho menší,
v aký dúfali jednak v Európskej komisii, a jednak v Európskej službe pre
vonkajšiu činnosť, ktorú vedie.
Dohodu však považuje za „devízu
pre európsku zahraničnú politiku, aj
keď je z hľadiska rozpočtu pravdepodobne sklamaním pre tých, (…) ktorých úlohou je posilňovať úlohu Európy vo svete“.
Podľa štátneho tajomníka slovenského rezortu obrany Mariana Majera
môže nižší rozpočet znížiť ̌ aj tempo
spolupráce členských štátov EÚ v tejto oblasti. Majer chápe, že v čase krízy
sa rozširuje v spoločnosti predstava,
že existujú omnoho zásadnejšie priority, ktoré nesúvisia len s verejným
zdravím, ale aj s reštartom ekonomík.
„Potom (ale) príde niečo ako
súčasná koronakríza a my sa pýtame, kde sú ozbrojené sily alebo prečo
krízový manažment dobre nefunguje. Práve pre toto. Na bezpečnosť a
obranu myslíme totiž len vtedy, keď
ju akútne potrebujeme. To je však už
zväčša neskoro,“ napísal Majer na sociálnej sieti.
„Obrana je poistka, ktorá vie byť
síce veľmi drahá, ale aj veľmi účinná,“
tvrdí štátny tajomník a dodáva, že
spochybňovanie financovania obrany od personálu, cez techniku až po
infraštruktúru je krátkozraké. „Na
rozvoj ozbrojených síl na národnej,
ako aj európskej úrovni je treba myslieť priebežne,“ dodal Majer. n
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Dve tretiny projektov PESCO
v obrannej spolupráci Únie sa
nepohlo z iniciačnej fázy
A u t o r : E u r o P o l i c y a L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Flickr]
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o troch kolách a schválení 47
konkrétnych projektov by mala
byť obranná spolupráca európskych krajín v plnom prúde. V prípade
vývoja nových riešení pre obranu EÚ je
však opak pravdou.
Aj vývoj projektov Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) v EÚ
ovplyvnila pandémia koronavírusu.
Rokovania v Bruseli, ktoré mali začiatkom roka túto iniciatívu „strategicky zrevidovať“ boli na krátky čas
pozastavené. Koronakríza ale nie je
jediným dôvodom, prečo sa projekty
rozbiehajú pomaly.
Podľa odporúčaní z posledného
stretnutia zástupcov rezortov obrany
participujúcich krajín je progres pozitívny, no nie úplne dostatočný.
„Celkový pokrok je v tejto fáze naďalej skromný a hoci členské štáty,
ktoré na obrannej spolupráci participujú, čelia finančným výzvam v dôsledku krízy COVID-19, odporúča sa,
aby v nasledujúcich rokoch vyčlenili
zdroje, potrebné na ďalšie prispievanie k tomuto pozitívnemu trendu,“
uvádza sa v odporúčaniach.
V záverečnom dokumente v súvislosti s projektami PESCO ministri
zdôrazňujú, že viac ako dve tretiny z
nich, konkrétne 30, zostáva vo fáze
pôvodného nápadu, a to vrátane niektorých, ktoré boli iniciované v marci, respektíve novembri 2018.
Cieľom projektov, na ktorej sa zakladajúce členské krajiny dohodli v
roku 2017, bolo prepojiť európskych
vývojárov a výrobcov tak, aby dokázali na trh priniesť také nové obranné
produkty a služby, ktoré v EÚ chýbajú. Rovnako by mali nájsť uplatnenie
naprieč krajinami Únie a zapojiť aj
ďalších partnerov, najmä z NATO.
Slovenská republika podľa rezortu obrany „víta spoločné úsilie európskych krajín na posilnenie vlastných
obranných spôsobilosti, pričom podporuje maximálnu mieru koherencie
s NATO“ a presadzuje „vyvážený prístup ku všetkým záväzkom PESCO“.
Ministerstvo obrany a jeho nové vedenie však podľa tlačového odboru
„vníma potrebu urýchliť tempo implementácie PESCO projektov“.
Slovensko je v súčasnosti zapojené
do deviatich projektov PESCO, z toho
v šiestich ako člen a v troch ako pozorovateľ.
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SPOLOČNÁ EURÓPSKA
PLATFORMA PRE
DELOSTRELECTVO
Najdôležitejším ostáva pre nové
vedenie rezortu obrany projekt Nepriamej palebnej podpory (tzv. EuroArtillery), ktorý Slovensko koordinuje. Spoločný slovensko-taliansky
návrh bol súčasťou prvej sady projektov v roku 2017. Koncom roka 2018
oficiálne požiadalo o členstvo v projekte aj Maďarsko a v súčasnosti sa na
ňom nepriamo podieľa aj sedem ďalších pozorovateľských krajín, ktoré o
účasti uvažujú.
Podľa ministerstva obrany je
cieľom projektu „vyvinúť mobilnú
delostreleckú platformu, vrátane
inteligentnej munície, nesmrtiacej
munície (dymová, osvetľovacia, agitačná, a pod.) a spoločného systému
riadenia paľby, na koordinované použitie zbraňových systémov vojenských zoskupení v multinárodných
operáciách“. Zjednodušene, ambíciou
je systémovo prepojiť európske delostrelectvo. Či sa bude v najbližších
rokoch vyvíjať aj jednotná platforma,
munícia a ďalšie atribúty, zatiaľ nie je
úplne jasné.
Rezort sa chce sústrediť najmä
na navádzanú muníciu s ďalekým
dostrelom. „V nadchádzajúcom období očakávame na strane priemyslu
úspešnú štúdiu a testovanie munície,
ktoré bude na strane členov, respektíve Slovenska, zavŕšené úspešnou
integráciou nových typov munície
155 mm do slovenského zbraňového
delostreleckého systému,“ uviedlo
ministerstvo obrany pre portál EURACTIV.sk.
Slovensko sa pre projekt v začiatkoch rozhodlo aj vzhľadom na skúsenosti vlastného priemyslu s vývojom delostreleckej techniky, vrátane
známych húfnic ako Zuzana či Eva.
Navyše, modernizáciu ťažkého delostrelectva odporučilo Slovensku aj
NATO. Bratislava sa preto zaviazala k
vybudovaniu ťažkej mechanizovanej
brigády.
Podľa štátneho tajomníka rezortu
obrany Mariána Majera však projekt
Euroartillery v minulosti stratil minimálne pol roka. Či však patrí medzi
tridsiatku tých, ktorú Rada EÚ označila za slabo rozvinutú, sa nedá jednoznačne potvrdiť.
Ak by sa slovensko-taliansko-ma-

ďarskej skupine podarilo napokon
úspešne platformy vyvinúť a aj vyprodukovať, na Slovensku by sa stali
pravdepodobne súčasťou dvoch zložiek ozbrojených síl.
V súčasnosti zabezpečujú palebnú
podporu v slovenských ozbrojených
silách mimo rôt mechanizovaných
práporov dva oddiely, jeden v Michalovciach (Samohybný delostrelecký
oddiel) a druhý v Rožňave (Raketometný oddiel). Tzv. „Jaslovský” raketometný oddiel je vybavený dvomi
raketovými batériami RM-70/85 Modular, michalovský mal doteraz k dispozícii 16 Zuzán (vz. 2000).
Podľa ministra Jaroslava Naďa
by Samohybný delostrelecký oddiel
malo v budúcnosti posilniť 25 samohybných kanónových húfnic Zuzana
2, ktoré využívajú spomínanú 155 mm
muníciu. V liste modernizačných
projektov sa v minulosti okrem nich
skloňovali aj možnosti nákupu protitankových riadených striel pre kolesové 8X8 bojové vozidlá pechoty, či
modernizácia systému riadenia paľby DELOSYS.

TRI ĎALŠIE PRIORITY
Slovensko je členom tímov v ďalších piatich PESCO projektoch. Za
prioritné označuje ministerstvo obrany najmä trojicu okolo vývoja obrneného bojového vozidla, testovacieho
centra EÚ a projektu podpory vojenskej mobility.
Projekt vývoja ľahkého obrneného bojového vozidla pre pechotu, respektíve tzv. obojživelného výsadkového vozidla pod vedením Talianska,
prepája okrem Slovenska aj Grécko.
Podľa rezortu obrany sa trojica v rámci iniciatívy snaží vyvinúť autonómne vozidlo s pohonom 4×4 tretej generácie, autonómne pásové vozidlo
a diaľkovo ovládanú vežu so 40 mm
kanónom.
Projekt Testovacích a hodnotiacich centier EÚ, ktorý vedú Francúzi
spoločne so Švédmi, sa zameriava na
zdieľanie a uznávanie výsledkov národných testovaní. Cieľom je odstrániť duplicitu v testovaní a hodnotení
obranných kapacít členských štátov
EÚ.
Najviditeľnejšia a mediálne najzaujímavejšia ostáva v liste PESCO
projektov iniciatíva Vojenskej mobility. Jednak sa doň zapájajú všetky
participujúce krajiny z EÚ, a jednak sa
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pripravuje v koordinácii s aktivitami NATO, ktoré sa oblasti vojenskej
mobility v ostatných rokoch výrazne
venujú. V praxi chce totiž zjednodušiť cezhraničnú vojenskú prepravu v
Európe tak, aby sa v prípade potreby
umožnilo rýchle nasadenie vojenského materiálu a personálu.
Za doterajším úspechom však stojí aj jasné vedenie zo strany Holandska, ktoré podľa expertov z Medzinárodného inštitútu pre strategické
štúdiá „identifikovalo jasné ciele,
ktoré sú dosiahnuteľné v krátkodobom horizonte“.
Dôležitý bude pre Slovensko aj

progres v ďalšej dvojici projektov.
Európske zdravotnícke velenie pod
vedením Nemecka a v tandeme s ďalšími dvanástimi krajinami, cieli na
koordinovanie vojenských zdravotníckych zdrojov v Únii. Hoci by mal
byť plne pripravený najskôr koncom
budúceho roka, už teraz sľubuje stále
lekárske kapacity na podporu zahraničných operácií, rýchlo nasaditeľnú
lekársku pracovnú skupinu, či poskytovanie liečby a priestoru na rekonvalescenciu najmä európskych vojakov.
Ak by napríklad v africkej krajine vypukla epidémia, práve Európske zdravotnícke velenie by malo pomôcť pre-

pojiť medikov z rôznych krajín a koordinovať jednotnosť prístupu ku kríze.
Projekt Siete logistických centier
v Európe a podpora operácií, rovnako
pod nemeckým vedením, chce prepojením zastrešiť cezhraničnú vojenskú
dopravu a prepravu. Vzhľadom na to,
že nejde o projekt, ktorý sa spolieha
na výskum a vývoj, patri medzi tie so
signifikantnejším progresom, čo potvrdzujú aj analytici z Medzinárodného inštitútu strategických štúdií.
Projekty PESCO sú v súčasnosti v
počiatočnom štádiu rozvoja, pričom
výsledky majú priniesť do roku 2025,
pripomína slovenský rezort obrany. n

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany
Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o.z. EuroPolicy.
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