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Obranné aktivity Únie začínajú 
naberať jasné kontúry.  

Kam ukáže jej bezpečnostný kompas?
A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Č L Á N O K

Slovenský minister Jaroslav Naď počas diskusií  
pri predstavovaní Strategického kompasu.  

[Facebook/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO]
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Európska komisia predstavila 
ministrom krajín EÚ dlho oča-
kávaný Strategický kompas. Ide 

o plán, ktorý má posilniť bezpečnosť 
a obranu Únie v najbližších rokoch. 
Verejnosť sa detaily dozvie na jar, no 
portál EURACTIV už má informácie o 
tom, ako vyzerá. Blok napríklad plá-
nuje jednotky rýchleho nasadenia s 
päť tisíc vojakmi, aj zmeny v jedno-
hlasnom rozhodovaní o zahranično-
politických otázkach.

Po takmer roku diskusií včera (15. 
novembra) dostali ministri obrany 
a  ministri zahraničných vecí krajín 
EÚ na stôl plán o  tom, ako chce blok 
navigovať svoje postupy v  obrane 
a  bezpečnosti. Takzvaný Strategický 
kompas predstavil zástupcom člen-
ských krajín EÚ vysoký predstaviteľ 
EÚ pre zahraničné veci a bezpečnost-
nú politiku, Josep Borrell.

Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť, ktorú Borrell vedie, spracú-
vala viac ako 30 tematicky zamera-
ných vstupov členských štátov, ale aj 
množstvo diskusií a debát o tom, ako 
si krajiny bloku predstavujú európsky 
plán obrany.

„Nejde o  ďalší európsky doku-
ment. Toto je návod na to, ako konať,“ 
zdôraznil Borrell. Únia podľa neho 
„určite nemôže predstierať, že (je) len 
mäkkou silou (tzv. soft power, pozn. 
red.), keď sa všetko naokolo zbrojí. 
EÚ nemôže v  čase, keď čelíme veľmi 
konfliktnému a nebezpečnému stra-
tegickému prostrediu, hovoriť len o 
ľudských právach a obchode“.

Podľa prvého návrhu, ktorý vi-
del aj portál  EURACTIV, obsahuje 
28-stranový dokument niekoľko zá-
sadných ideí, ktoré môžu formovať 
európske bezpečnostné prostredie 
a aktivity bloku v ňom.

V  prvej časti sa Strategický kom-
pas venuje bezpečnostným rizikám 
a  trendom nielen naprieč Úniou, ale 
po celom svete.

BALANSOVANIE 
SPOLUPRÁCE A RIZÍK, 
KTORÉ PREDSTAVUJÚ 
PEKING A MOSKVA
Významné postavenie v  kontex-

te hrozieb majú v  dokumente Rusko 
a Čína.

Akcie Moskvy „v našom spoloč-

nom susedstve“ sú podľa Kompasu 
„v rozpore s víziou sveta a záujmami 
EÚ“. V návrhu sa uvádza, že „akcie 
Ruska (…) sú v rozpore s víziou sveta a 
záujmami EÚ“. Napriek rizikám však 
plán uvádza, že stratégiou Únie musí 
byť zapájanie Moskvy do niektorých 
„špecifických oblastí“, medzi ktoré 
radí aj ochranu klímy.

Podľa niektorých nemenovaných 
diplomatov, s  ktorými sa  portál zho-
váral, však charakteristika Ruska ako 
hrozby nie je v  dokumente dostatoč-
ná. Nezahŕňa totiž špecifickosť vojen-
ských hrozieb, či odkazy na okupáciu 
v európskom susedstve. Chýbať má aj 
zvyšovanie počtu hybridných aktivít, 
vrátane zneužívania dodávok plynu. 
Niektoré krajiny preto už teraz plánu-
jú predložiť pozmeňujúce a doplňujú-
ce návrhy.

V  súvislosti s  Čínou dokument 
hovorí o „partnerovi, ekonomickom 
konkurentovi a systémovom rivalo-
vi“, ktorý sa „stále viac zapája do re-
gionálnych zápasov“. Aj pri Pekingu 
však blok vidí potenciál na spoluprá-
cu: „Napriek rastúcej asertivite Číny 
budeme pokračovať v spolupráci v 
oblastiach spoločného záujmu, ako 
sú boj proti pirátstvu, v oblasti klímy 
a bezpečnosti,“ píše sa v návrhu Stra-
tegického kompasu.

Podobne ako pri Rusku, aj v otáz-
kach spolupráce Číny Kompas varuje, 
že akékoľvek spoločné kroky si budú 
„vyžadovať rázny a jednoznačný“ po-
stup.

V  súvislosti s  revíziou bezpeč-
nostného prostredia a  hrozieb po-
žiada Komisia o vstupy a hodnotenie 
aj národné spravodajské služby. Od 
roku 2025 by práve oni mali takéto 
posudky pripravovať „minimálne raz 
za päť rokov, v prípade zmien v strate-
gickom a bezpečnostnom kontexte aj 
častejšie“.

SILY RÝCHLEHO 
NASADENIA AKO 
„EURÓPSKA ARMÁDA“?
Ďalším z  kontroverznejších návr-

hov, ktorý sa v Strategickom koncep-
te objavil, je vytvorenie vlastných síl 
rýchleho nasadenia. Od roku 2025 by 
malo byť približne päť tisíc vojakov 
schopných zasahovať pri rôznych 
krízach bez toho, aby sa Únia musela 
spoliehať na pomoc iných, mimoeu-
rópskych partnerov, napríklad Spoje-
ných štátov.

Diskusia o  ich vytvorení sa rozší-

rila v  bloku najmä po lete a  udalos-
tiach v Afganistane. Podľa zástancov 
nových zložiek by mal byť blok v prí-
pade potreby schopný zorganizovať 
ad-hoc vojenskú spoluprácu medzi 
zainteresovanými členskými štátmi. 
Aktivity by podľa návrhu zahŕňali 
napríklad „záchranné a evakuačné 
misie alebo stabilizačné operácie v 
nepriateľskom prostredí“. Kapacita 
síl má byť založená na konkrétnych 
„operačných scenároch“, no plán po-
necháva otvorenú otázku toho, kto 
scenáre zadefinuje.

Sily rýchleho nasadenia by mali 
pozostávať zo „zásadne uprave-
ných Bojových skupín EÚ (EU Battle 
Groups) a iných vojenských síl a spô-
sobilostí členských štátov,“ uvádza 
sa v návrhu, ktorý tiež dodáva, že od 
roku 2023 by sa malo začať s pravidel-
nými spoločnými cvičeniami.

Velenie a riadenie by mali na sta-
rosti vopred určené národné operač-
né veliteľstvá alebo orgán v rámci Vo-
jenského štábu EÚ (EUMS).

Ďalšie aktivity, o ktorých Kompas 
hovorí, zahŕňajú napríklad aj celý rad 
nových nástrojov na zvýšenie odol-
nosti pri riešení hybridných hrozieb, 
vrátane vytvorenia Tímov rýchlej 
hybridnej reakcie EÚ a zabezpeče-
nia kybernetického odstrašovania. 
V nich by mal pomôcť aj tzv. Súbor ná-
strojov EÚ pre kybernetickú diploma-
ciu (EU’s Cyber Diplomacy Toolbox), 
ktorý by zahŕňal uvalenie sankcií 
na vonkajších aktérov pri nepriateľ-
ských kybernetických aktivitách.

Zrýchliť by sa malo zvyšovanie 
spôsobilostí „novej generácie“ kra-
jín Únie v  šiestich prioritných oblas-
tiach, ktoré blok prednedávnom hod-
notil. Tie by zahŕňali nové nástroje, 
ako bojový tank (MBT), hliadkovacie 
plavidlá, vzdušné systémy či zjedno-
dušenú vojenskú mobilitu.

Rozšíriť sa má aj koordinovaná ná-
morná prítomnosť, počnúc indo-paci-
fickým regiónom.

V roku 2022 by malo vzniknúť aj 
Centrum pre inovácie v oblasti obra-
ny v rámci Európskej obrannej agen-
túry. A do konca roku 2023 by EÚ 
mala prijať aj stratégiu na riešenie 
rizík a incidentov v oblasti vesmíru a 
hrozieb pre vesmírny program bloku.

„Konštruktívne zdržanie sa“ 
pri  hlasovaní, ktoré vyžaduje jed-
nomyseľnosť

Keďže podobné obranné aktivity 
nateraz v  Únii podliehali jednohlas-
nému rozhodnutiu všetkých 27 kra-
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jín, od začiatku bolo jasné, že Kompas 
bude musieť vyriešiť aj otázku poma-
lých a komplexných rozhodovaní.

Návrh preto volá po „flexibilnej-
ších opatreniach na prijímanie roz-
hodnutí“ a „rozšírený rozsah spoloč-
ných nákladov (vrátane nákladov 
na cvičenia), ktoré by mali prispieť 
k  možnosti rýchleho nasadenia ka-
pacít“.

Novou možnosťou pri hlasovaní 
by mohlo byť tzv. konštruktívne zdr-
žanie sa. Krajiny, ktoré s  aktivitou 
nesúhlasia, napríklad z  národných, 
či politických dôvodov, by tak mohli 
„umožniť ochotným a  schopným 
v  koalícii“ pokračovať v  plánovanej 
aktivite.

Najmä krajiny vo východnej časti 
Únie prízvukujú, že princíp jedno-
hlasnosti musí byť základom spoloč-
ných zahraničnopolitických a  bez-
pečnostných aktivít. Obávajú sa totiž, 
že by ich väčšie krajiny mohli prehla-

sovať, v  súvislosti s  ich špecifickejší-
mi záujmami.

Slovensko zatiaľ nemá v tejto otáz-
ke jasný postoj a v bloku očakáva de-
tailnejšiu diskusiu o možnostiach. Na 
konferencií ITAPA to potvrdil štátny 
tajomník rezortu diplomacie, Martin 
Klus (SaS).

NAĎ: SPOLOČNÚ MAPU 
MUSÍME VNÍMAŤ 
ROVNAKO
Záujmy stredoeurópskych krajín 

v  debatách o  Strategickom kontexte 
sa ich predstavitelia snažia formulo-
vať jasne.

Štátny tajomník českého minister-
stva obrany Jan Havránek na sociálnej 
sieti  uviedol, že krajiny V4 chcú, aby 
Strategický kompas odrážal spoločné 
ciele euroatlantického partnerstva. 
Únia podľa návrhu plánuje v  tomto 
ohľade napríklad viesť od budúceho 

roka „špecializovaný dialóg o bezpeč-
nosti a  obrane“ so Spojenými štátmi 
americkými. Predstavitelia Bruselu 
a  Washingtonu sa na tom dohodli na 
spoločnom júnovom summite.

Havránek zároveň dodal, že V4 
chce podporiť aj blízku spoluprácu 
v regióne Sahelu. Táto oblasť je dôle-
žitá najmä pre Paríž. S  francúzskou 
ministerkou obrany Florence Partly 
sa ministri obrany Vyšehradu stretli 
dnes (16. novembra) ráno.

Slovensko sa na diskusií o Strate-
gickom kompase aktívne podieľalo a 
naďalej podieľať bude, potvrdili slo-
venskí predstavitelia. Podľa ministra 
obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) však 
bude jeho efektívnosť závisieť „na 
jednote EÚ a vôli jednotlivých člen-
ských štátov participovať na ňom“.

„Kompas nás môže navigovať 
dobre len vtedy, keď máme jednotnú 
mapu a vnímame ju rovnako,“ uvie-
dol na sociálnej sieti. n
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N Á Z O R

Technologická geopolitika  
a suverenita Únie: Prístup k čipom 

zaistí aj vojenskú prevahu
A u t o r :  R a l u c a  C s e r n a t o n i  |  E U R A C T I V. s k  |  P r e k l a d :  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Paxel/Mikhail Nilov]
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POZNÁMKA:  Všetky názory v tomto 
stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie ná-
zormi EURACTIV.sk

Vojenská a geopolitická sila je 
čoraz závislejšia na vedúcom 
postavení v oblasti špičkových 

technológií. Brusel si podobne ako 
Washington začína uvedomovať, že po-
lovodiče, teda základné technologické 
komponenty, už nie sú len jadrom hos-
podárskeho rozvoja, ale aj vojenských 
schopností, píše výskumníčka RALU-
CA CSERNATONI z Carnegie Europe.

Raluca Csernatoni  je hosťujúcou ve-
deckou pracovníčkou v Carnegie Europe, 
kde sa zaoberá európskou bezpečnosťou 
a obranou so špecifickým zameraním na 
rušivé technológie.

Technológie sa až alarmujúco 
rýchlo stávajú súčasťou geopolitiky 
a ovplyvňujú takmer všetky aspek-
ty spoločnosti, hospodárstva a bez-
pečnosti. Aj preto je dnes snaha byť 
lídrom v nových a práve vznikajúcich 
digitálnych technológiách základom 
národných stratégií a geopolitických 
výpočtov.

Vzťah vedúceho postavenia v tech-
nológiách a geopolitickej rivality ale 
rozhodne nie je nič nové, najmä pokiaľ 
ide o vojenskú oblasť. Rovnako tak vy-
užitie politickej sily a monopolu v glo-
bálnych hodnotových reťazcoch, kto-
rým možno zvýšiť obchodný tlak ale-
bo narušiť dodávky kritických surovín 
či technológií. A práve to je aj prípad 
súčasného nedostatku polovodičov, v 
ktorom sa producenti na celom svete 
snažia uspokojiť explóziu dopytu.

ČIPY AKO ZÁKLAD 
DIGITÁLNEJ EKONOMIKY
Polovodiče, tiež známe ako čipy, 

mikročipy alebo integrované obvody, 
tvoria základ dnešného prepojeného 
sveta. Od starších čipov a obvodov 
nižšej triedy, používaných v automo-
bilovom priemysle, až po čipy vysokej 
kvality pre špičkové produkty infor-
mačno-komunikačných technológií 
(ICT), ako sú počítače a smartfóny 
– polovodiče sú základom digitálnej 
ekonomiky.

Nedostatok polovodičov je však 
obrovským problémom, ktorý zasia-
hol celý svet. Krízu prepája viacero 
udalostí, ako  obchodná vojna medzi 
Spojenými štátmi a Čínou, či sucho na 

Taiwane v roku 2021, keďže výroba či-
pov je náročná na spotrebu vody. A to 
všetko v časoch pandémie. Automobi-
lový priemysel obmedzil objednávky, 
nesprávne vypočítal nárast dopytu a 
nedokázal včas objednať čipy. Ich vý-
robcovia okrem toho obmedzili svoju 
výrobu a presťahovali sa k iným, ne-
automobilovým klientom, čo dodávky 
ešte viac spomalilo.

Za posledné desaťročie sa navyše 
dopyt po polovodičoch výrazne zvý-
šil. Elektrické autá vyžadujú omnoho 
viac čipov, ako vozidlá na benzín. Ďal-
šie generácie technológií umelej inte-
ligencie a inteligentných zariadení 
rovnako závisia od vysokovýkonných 
výpočtov, ktoré môžu poskytovať iba 
špičkové a technologicky najvyspelej-
šie čipy.

Spojené štáty (Intel) dnes domi-
nujú viacerým častiam komplexného 
výrobného procesu polovodičov, vrá-
tane ich dizajnu. Napriek tomu, naj-
vyššia koncentrácia výroby a montáže 
špičkových čipov je v Ázii, väčšinou 
na Taiwane (Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co – TSMC) a v Južnej 
Kórei (Samsung Electronics).

Európa je na tomto trhu len malým 
hráčom. Zaostávanie vo výrobe počas 
pandémie a nedostatok polovodičov 
spôsobili, že členské štáty štáty k po-
silneniu autonómie v tomto strategic-
kom odvetví. Rovnako dnes krajiny 
navrhujú národné politiky na podpo-
ru výroby čipov.

OTÁZKA BEZPEČNOSTI
Prístup k špičkovým polovodičom 

je dôležitý nielen pre priemysel, ale aj 
pre bezpečnosť a obranu. Polovodiče 
sú pokročilé technológie dvojakého 
využitia, ktoré pochádzajú z civilného 
alebo obranného priemyslu, a ktoré je 
možné použiť na komerčné aj vojenské 
účely.

Technológie dvojakého využitia, 
vrátane polovodičov, je možné použiť 
na rôzne bezpečnostné a obranné apli-
kácie, od zdokonalenia elektroniky a 
systémov v oblasti mobility lietadiel, 
bezpilotných lietadiel alebo drónov, až 
po uľahčenie ukladania a spracovania 
veľkého množstva dát pri dohľade, či 
priamo sledovaní.

Spojené štáty diskutujú o masív-
nych investíciách a stimuloch okolo 
Amerického zákona o čipoch (Ameri-
can Chips Act), ktorý podporili repub-
likáni aj demokrati, a ktorý má podpo-
riť domácu výrobu, výskumu, vývoj a 

bezpečnosť dodávateľského reťazca.
V prípade EÚ išlo o podobný prí-

pad. V  Akčnom pláne Európskej ko-
misie pre synergie medzi civilným, 
obranným a vesmírnym priemyslom z 
roku 2021 boli polovodiče identifiko-
vané ako kritické výrobné technoló-
gie, ktoré sú relevantné v obrannom, 
vesmírnom a príbuznom civilnom 
priemysle a prispievajú k technologic-
kej suverenite Európy.

Vzhľadom na dôležitosť čipov 
v digitálnych technológiách môžu 
pokroky v civilnom sektore slúžiť aj 
inováciám vo vojenskom vybavení a 
digitalizácii ozbrojených síl. Pri za-
vádzaní civilných inovácií do vojen-
skej oblasti ale existujú potenciálne 
prekážky, vrátane (kybernetických) 
bezpečnostných rizík. Niektoré vý-
zvy civilno-vojenských technologic-
kých transferov,  spin-inov  alebo  spin-
offov,  vznikajú v dôsledku odliš-
ných  sociálno-technických inovač-
ných systémov a kultúr.

Bariéry tvorí aj nedostatočný prí-
stup k rozvoju technológie, jej regulá-
cie, trhov, užívateľských praktík, či do-
konca napájacích sietí. Vedúce posta-
venie na trhu špičkových technológií, 
ako sú polovodiče, je však stále viac 
prepojené s vojenskou silou a geopoli-
tickým cloudom.

STRATEGICKOSŤ 
POLOVODIČOV PRE 
AMERICKÚ OBRANU
Spojené štáty, najmä  vojenské a 

vesmírne odbory vo vládnych štruk-
túrach, majú dlhú históriu podpory 
polovodičového priemyslu ako strate-
gickej priemyselnej oblasti. Deje sa to 
prostredníctvom financovania výsku-
mu, verejného obstarávania a vytvára-
ním príležitostí na spoluprácu medzi 
výskumnými inštitúciami a firmami.

Udržanie náskoku v inovácii polo-
vodičov a podpora odolnosti dodáva-
teľských reťazcov sa pre Washington 
stali kľúčovými strategickými prio-
ritami. Národná bezpečnostná komi-
sia pre umelú inteligenciu v nedáv-
nej správe ale zdôraznila vysoké riziko 
neúspechu: „Ak potenciálny protivník 
v dlhodobom horizonte prekoná Spo-
jené štáty v oblasti polovodičov alebo 
zrazu úplne obmedzí prístup krajiny 
k špičkovým čipom, mohol by získať 
prevahu aj v každej vojenskej oblasti.“

Tento pohľad zdôrazňuje skutoč-
nosť, že polovodiče, ako „základné 
technológie“, nie sú len chrbtovou kos-
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ťou hospodárskeho výkonu v digitál-
nom veku, ale aj vojenskej zdatnosti.

Medzi nedávne americké snahy 
podporiť ekosystém komerčných zlie-
varní polovodičov, teda tovární na 
priemyselnú výrobu, patrí aj  dohoda 
o výrobe čipov  so spoločnosťou Intel. 
Podľa nej má firma viesť prvú fázu vý-
voja komerčných prototypov mikroe-
lektroniky, tzv. Rapid Assured Micro-
electronics Prototypes – Commercial 
(RAMP-C) amerického ministerstva 
obrany (DoD). Pentagon v súčasnej dobe 
nemá prístup k zlievarenskej techno-
lógii, ktorá by bola schopná napĺňať 
vysokošpecializované potreby výroby 
mikroelektroniky, či už v prípade kon-
krétnych návrhov rezortu, alebo pri 
komerčne dostupných komponentoch.

Väčšina špičkových amerických 
polovodičových spoločností, ktoré čipy 
navrhujú a predávajú, no ich výrobu 
nechávajú na externú zlievareň, vyrá-
ba svoje komponenty mimo Spojených 
štátov. Program RAMP-C má preto za-
istiť, aby mal Pentagon zabezpečený 
prístup k špičkovým zákazkovým a 
integrovaným obvodom a komerčným 
produktom, ktoré ministerstvo potre-
buje pre svoje kritické systémy.

ÚNIA SA CHCE ZAPOJIŤ  
DO GEOPOLITICKEJ BITKY 
O ČIPY
Posilniť odolnosť dodávateľských 

reťazcov, ako aj európsky podiel na vý-
robe najkvalitnejších čipov, je cieľom aj 
v EÚ. V centre ambícií je aj tu spoloč-
nosť Intel, ktorá plánuje investovať mi-
liardy eur do nových, špičkových vý-
robných kapacít polovodičov v Európe.

Predsedníčka Európskej komisie 
Ursula von der Leyen vo svojom výroč-
nom prejave o stave Únie v septembri 
2021 predstavila ďalšiu iniciatívu, kto-
rá má posilniť technologickú suvere-
nitu EÚ, a to Nariadenie o európskych 
čipoch (European Chips Act). Iniciatí-
va vysiela signál o tom, že Únia má zá-
ujem zapojiť sa do geopolitickej bitky 
v tomto odvetví a kapacitu výskumu 
a výroby polovodičov, najmä v oblasti 
špičkových technológií.

Aj preto Európska komisia ne-
dávno založila  Európsku alianciu pre 
procesory a polovodiče  a  Európsku 
alianciu pre priemyselné údaje, edge a 
cloud, ktoré združujú zástupcov člen-
ských štátov EÚ, podniky, a výskumné 
a technologické organizácie.

Podľa eurokomisára pre vnútorný 
trh Thierryho Bretona je s „európskym 

zákonom o čipoch naša technická su-
verenita na dosah“. Je to ale naozaj tak?

Ambície EÚ v oblasti „čipovej su-
verenity“ môžu byť skutočne scestné, 
najmä v prípade špičkových dvoj-na-
nometrových čipov na procesných 
uzloch, ktorých vývoj si vyžaduje veľa 
času, aj peňazí. O tomto cieli sa na po-
litickej úrovni veľa hovorí, a to najmä 
preto, lebo priemyselné potreby eu-
rópskych výrobcov, ako sú automo-
bilky, nevyžadujú toľko špičkových 
polovodičov.

Získať kontrolu nad výrobou čipov 
a udržať si pozíciu v hodnotových re-
ťazcoch je veľmi náročné. Dôvodom je 
charakter tohto sektora, ktorý je vyso-
ko koncentrovaný, špecializovaný, na-
preduje vďaka inováciám, je extrémne 
kapitálovo náročný  a navyše v ňom 
dominujú konsolidovaní hráči, pre-
važne z Ázie a Spojených štátov.

Potvrdili to aj nedávne udalosti 
v  Číne, keď krajina nedokázala ob-
medziť veľkú závislosť od dovozu 
špičkových čipov a  rozvinúť vlastnú 
polovodičovú sebestačnosť. Úsilie Pe-
kingu v posledných rokoch narážalo 
na nedostatok miestneho know-how, či 
na  financie, keďže udržanie náskoku 
v inovačných pretekoch znamenalo aj 
obrovské náklady.

POMÔŽE „VIAC ÚNIE“?
Rámcovanie  európskej technolo-

gickej suverenity  môže byť užitočné 
na to, aby Komisia presvedčila člen-
ské štáty o výhodách toho, „robiť viac 
v rámci Európskej únie“. Perspektíva 
je aj v integrácii rôznych národných, 
priemyselných a technologických ino-
vačných snáh, a to do ucelenej, európ-
skej stratégie.

Hrať to len na snahu o strategickú 
autonómiu totiž nie je najlogickejším 
prístupom. Partnerstvo s kľúčovými 
a dôveryhodnými hráčmi je rovnako 
dôležité, ak nie ešte dôležitejšie. A zdá 
sa, že si to uvedomuje aj Komisia. Ne-
dávne návštevy komisára Bretona v Ja-
ponsku a Južnej Kórei napríklad cielili 
práve na to, prilákať špičkovú výrobu 
čipov do Európy.

Výhodou bloku je jeho výskumný 
a akademický ekosystém, vedecké 
schopnosti v kľúčových technologic-
kých sektoroch a vysokokvalifikova-
ná pracovná sila. Vďaka nim by sa jej 
mohlo podariť prilákať ázijských vý-
robcov polovodičov.

Za zmienku stoja dva úspešné eu-
rópske príbehy. Belgické medziuni-
verzitné centrum mikroelektroniky 

(Interuniversity Microelectronics Cen-
ter, IMED), ktoré ako medzinárodná 
organizácia pre výskum a vývoj pô-
sobí v oblasti nanoelektroniky a digi-
tálnych technológií, je tiež lídrom v 
oblasti výskumu polovodičov, ktorý 
zahŕňa dvoj-nanometrové čipy. Takis-
to holandská nadnárodná spoločnosť 
ASML je lídrom v oblasti polovodičo-
vých inovácií a kritickým dodávate-
ľom litografických systémov. Ide o vý-
robu komplexných strojov, nevyhnut-
ných pre produkciu integrovaných 
obvodov alebo mikročipov.

Polovodiče a záväzok opätovne 
vyvážiť ich globálne dodávateľské re-
ťazce boli tiež na programe Rady EÚ a 
Spojených štátov pre obchod a techno-
lógiu, ktorá sa konala v septembri 2021 
v Pittsburgu. Nateraz sa zdá, že Rada 
bude najlepším fórom na diskusiu o 
spoločných stratégiách a hľadanie 
riešení pre posilnenie dodávok, či na 
identifikáciu medzier v hodnotových 
reťazcoch. Rovnako by mohla byť ná-
pomocná pri záväzku koordinovať sa 
pri blokovaní preberania firiem za-
hraničnými investormi. Avšak okrem 
súčasných sľubov zatiaľ nie je jasné, či 
bude tento formát funkčný aj v praxi.

Napriek tomu, že Rada prebehla v 
tieni nedávneho paktu  AUKUS  a vý-
hrad Francúzska k silným transatlan-
tickým väzbám, pokrok zaznamenala 
aj v ďalších kľúčových aspektoch. Dô-
ležitá je najmä snaha vyhnúť sa „prete-
kom v dotáciách“ polovodičov, a skôr 
zorganizovať dotačný systém, ktorý 
by slúžil obom partnerom.

Aby Európa dosiahla akýkoľvek 
druh technickej suverenity v oblas-
ti polovodičov, potrebuje dosiahnuť 
hlavne dve veci. Po prvé, vo všeobec-
nejšej rovine, vedúci predstavitelia EÚ 
a členských štátov by mali predložiť 
jasnú a uveriteľnú európsku stratégiu 
priemyselných a technologických ino-
vácií naprieč civilným aj vojenským 
sektorom. Tomu by malo zodpovedať 
značné financovanie z Fondu obnovy 
EÚ po pandémii, či rôzne výskumné, 
technologické a digitálne iniciatívy, 
ako aj rozsiahle verejné a súkromné 
dotácie. V súvislosti s čipmi by mala 
Únia podporovať domáce technologic-
ké inovácie, výskum a vývoja softvéru 
a dizajnu čipov.

Po druhé EÚ by mala zladiť svoje 
úsilie o technologickú suverenitu aj 
ideologicky, a to v nadväznosti na zá-
väzok strategickej otvorenosti a me-
dzinárodnej spolupráce. n



DECEMBER 2021 | SLOVENSKO AKO SÚČASŤ EURÓPSKEJ OBRANNEJ SPOLUPRÁCE V ROKU 202110

Obrana Únie z vesmíru:  
Vojenský satelit plánuje aj Česko, Slovensko 

by mohlo využiť technológie partnerov 
A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračná fotografia zo satelitu európskeho programu Copernicus. 
[Copernicus Service]

Č L Á N O K
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EÚ umožňuje svojim členským 
štátom prístup k vesmírnym 
technológiám aj pre potreby 

ozbrojených síl. Mnohé krajiny však 
vyvíjajú vlastné systémy. Slovensko o 
svojom vojenskom satelite zatiaľ ne-
uvažuje, no podľa expertov rezortu 
obrany musí sektor minimálne „okra-
jovo sledovať“.

Väčšina členských štátov EÚ stále 
považuje vesmír za primárne civilnú 
doménu, pomocou ktorej je možné 
zabezpečovať námornú bezpečnosť, 
monitorovanie životného prostredia, 
udržateľnosť poľnohospodárstva, či 
dopravu. Len pred štyrmi rokmi bolo 
hodnota európskeho vesmírneho 
hospodárstva odhadovaná na 53 až 
62 miliárd eur, pričom sektor zamest-
nával viac ako 230 tisíc vysokokva-
lifikovaných odborníkov. Dôraz na 
ekonomický rozmer vesmíru v rámci 
vesmírnej stratégie EÚ z roku 2016 bol 
preto jasný.

Vesmír sa však v ostatných rokoch 
stal nielen doménou pre technologic-
ký rozvoj, ale aj významnou geopoli-
tickou sférou. Pri obrannom plánova-
ní v súvislosti v výskumom a vývojom 
sa preto o vesmírnych technológiách 
nehovorí len vo Washingtone, Pekin-
gu, či Moskve, ale aj na úrovní Seve-
roatlantickej aliancie. Aktívne sa pri-
dáva aj Európska únia, čo potvrdzuje 
aj historicky prvá hodnotiaca správa 
EÚ o stave európskej obrany (CARD) 
z konca minulého roka. Európska ob-
ranná agentúra v nej zaradila vesmír 
medzi šesť hlavných oblastí novej ge-
nerácie, na ktoré by sa členské štáty 
mali zamerať.

Vývoj sleduje aj Slovensko. Rezort 
obrany to potvrdil v Koncepcii zame-
rania a  podpory výskumu a  vývoja 
v oblasti obrany s výhľadom do roku 
2025, ktorú publikoval tento rok.

Vesmírne technológie sú preto 
unikátnou oblasťou, v ktorej sa naraz 
prelínajú plány výskumu v NATO, EÚ 
aj na Slovensku,  prízvukujú  aj ana-
lytici zo slovenského ministerstva 
obrany. Ich rozvoj preto musí bezpeč-
nostná komunita pozorne sledovať.

STRATEGICKÁ 
AUTONÓMIA EÚ  
VO VESMÍRE
Vesmírnu politiku Európskej 

únie  považujú experti  za revolučnú 

v tom, že je jedným z prvých odvetví, 
v ktorých EÚ spravuje vlastnú infraš-
truktúru a poskytuje aj služby.  Od-
borníci hovoria, že tak dosahuje istú 
úroveň tzv. strategickej autonómie, 
teda samostatnosti v  exponovanej 
a zásadnej oblasti.

Hlavnými aktérmi v oblasti ve-
smírnej obrany však v Únii zostávajú 
jednotlivé členské štáty. Ich vojenské 
stratégie sú definované na národnej 
úrovni, a preto vývoj a prevádzku ve-
smírnych vojenských prostriedkov 
riadia národné organizácie. Európske 
štáty majú v tomto smere navyše rôz-
ne riadiace štruktúry, pričom sa líši 
aj rozdelenia úloh a  zodpovedností, 
ktoré krajiny delia medzi vesmírne 
agentúry, vojenské a  bezpečnostné 
štruktúry aj súkromný sektor.

Len niekoľko štátov Únie už prija-
lo plnohodnotné stratégie vesmírnej 
obrany. Ešte menej ich má aj dostatoč-
né kapacity a schopnosti, ktoré by sa 
dokázali zamerať na široké spektrum 
vesmírnych aplikácií, spojených s ob-
ranou. Únia preto vo svojej ambícii 
rozvíjať spoločnú obranu akcentuje 
jednotný a efektívnejší európsky prí-
stup.

Hlavným pilierom vesmírneho 
výskumu v EÚ je Európska vesmír-
na agentúra (ESA). Tá vznikla v roku 
1975, no od počiatkov sa ako vý-
skumná inštitúcia zameriavala vý-
lučne na mierové využitie vesmíru. 
Hlavné európske programy Coper-
nicus a Galileo sa stali vlajkovými 
loďami pod jej správou a postupne 
sa stali zásadnými aj v oblasti zabez-
pečovania bezpečnosti Únie. Najmä 
globálny navigačný satelitný systém 
Galileo bol koncipovaný ako nástroj 
európskej autonómie. Jeho cieľom 
bolo totiž získať väčšiu nezávislosť na 
amerického systému GPS.

Ďalšia, nová Služba pre dohľad 
a pozorovanie vesmíru (SST), ktorú 
prevádzkuje konzorcium ôsmich eu-
rópskych štátov (EU SST1), umožňuje 
prepájať kapacity jednotlivých štátov 
vo vesmíre. SST dokáže zaznamenať, 
rozlíšiť či predpovedať pohyby ve-
smírnych telies na obežnej dráhe.

Vesmírne programy, či Satelitné 
centrum EÚ (SatCen) dnes aktívne 
zabezpečujú úlohy krízového ma-
nažmentu, správy hraníc, boja proti 
terorizmu, cezhraničných sporov me-
dzi krajinami, či poskytovanie huma-
nitárnej pomoci. „Význam vesmír-
nych prostriedkov pre bezpečnosť a 
obranu EÚ je nepopierateľný a plán 

rozvoja kapacít EÚ už dlho považuje 
vesmír za kľúčovú doménu európ-
skych kapacít,“ píše v  texte  Inštitútu 
pre bezpečnostné štúdia EÚ odborník 
na európsku obrannú politiku Daniel 
Fiott.

Na najbližších sedem rokov plánu-
je Únia aj preto minúť na aktivity vo 
vesmíre 14,8 miliardy eur, čo je však 
len o 0,2 percentuálneho bodu viac, 
ako v predchádzajúcom sedemroč-
nom období. Až osem miliard pritom 
poputuje na program Galileo, a 4,8 
miliardy na Copernicus, ktorý je eu-
rópskym programom na pozorovanie 
Zeme.

Peniaze pôjdu aj na nové projekty, 
vrátane plánovaného komunikačné-
ho systému GovSatcom (European 
Governmental Satellite Communi-
cations), ktorý sa má postarať o  bez-
pečnostnú stránku napríklad európ-
skych misií. Komisia má tiež v úmysle 
využiť Vesmírny program EÚ (EUSP) 
na podporu európskeho odvetvia 
raketových kompletov a  nosičov, či 
novú iniciatívu CASSINI, ktorá do 
startupov v  odvetví investuje jednu 
miliardu eur.

Ďalšie financovanie obranných 
projektov vo vesmíre umožňujú ak-
tuálne aj tri fondy, konkrétne Európ-
sky obranný fond, fond EÚ na obno-
vu po koronakríze a  tradičný Hori-
zon Europe.

V rámci PESCO, teda Stálej štruk-
túrovanej spolupráce Európskej únie 
v oblasti bezpečnosti a obrany, sa pre-
pájaniu vesmíru a obrany venuje päť 
zo 47 projektov, ktoré Únia financuje.

Vzhľadom na ich kolaboratívny 
charakter môžu európske vesmírne 
programy priniesť skutočnú prida-
nú hodnotu aj pre európsku obrannú 
politiku, myslia si analytici z Európ-
skej výskumnej skupiny pre zbrojný 
priemysel (ARES). Podmienkou však 
podľa nich je, aby boli naplno zužit-
kovaná ich povaha dvojakého použi-
tia, teda okrem vojenských najmä na 
civilné účely.

SLOVENSKO BY MALO 
VÝVOJ SLEDOVAŤ „ASPOŇ 
OKRAJOVO“
Okrem spoločných európskych 

aktivít však krajiny v Únii napredujú 
aj samostatne. Dominujú tradičné eu-
rópske mocnosti ako Francúzsko, Ne-
mecko a Taliansko. Aktívne sú však aj 
menšie štáty.
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Dánsko svoj prvý vojenský sate-
lit Ulloriaq vyslalo na obežnú dráhu 
v  roku 2018. V  rovnakom období na-
sledoval aj luxemburský vojenský 
komunikačný satelit GovSat-1. Tento 
rok svoj vojenský satelit BRIK II. vy-
pustí aj Holandsko.

Vývoj vlastného vojenského dru-
žicového systému  zvažuje  aj Praha. 
Systém GOLEM by mohol pôsobiť v 
rámci satelitného centra SATCEN Se-
veroatlantickej aliancie, a to už od 
roku 2024. Rovnako sa v bezpečnost-
ných kruhoch spomínajú ďalšie dva 
české vesmírne projekty, a to strato-
sférický prieskumný a obrazový sys-
tém STRATUM a systém pre vyhod-
nocovanie obrazových informácií s 
prvkami umelej inteligencie MODES.

Podľa Analytického útvaru Minis-
terstva obrany Slovenskej republiky 
sa musí Slovensko vzhľadom na ob-
medzené výdavky sústrediť na „kľú-
čové priority strednodobého horizon-
tu“, medzi ktoré patrí v  prvom rade 
„plnenie Cieľov spôsobilostí NATO, a 
v rámci nich napríklad dobudovanie 
ťažkej mechanizovanej brigády“.

„To však neznamená, že v budúc-
nosti nevznikne potreba intenzívnej-
šie využiť družicové systémy aj pre 
potreby ozbrojených síl,“ prízvukujú 
slovenský experti na rezorte. Aj pre-
to je podľa nich „vhodné, aby rezort 
obrany oblasť vojenského využívania 
vesmíru aspoň okrajovo sledoval“.

Slovensko má ale podľa nich už 
teraz niekoľko možností, ako sa do 
vesmírnych aktivít krajín EÚ zapojiť 
tak, aby nevyhnutne nemuselo vyví-
jať alebo kúpiť vojenské družice. Ana-
lytici zdôrazňujú najmä spoluprácu 
s partnermi.

Možností je niekoľko. Slovensko 
sa môže na vývoji vojenskej družice 
priamo podieľať a spolupracovať na 
ňom s inými krajinami. Do nových 
družíc môže aj investovať s tým, že by 
na oplátku získalo určité množstvo 
hodín z prevádzkového času družice. 
Podobne sa dajú zakúpiť časy na už 
existujúcich vojenských družiciach. 
Zapojiť sa krajina môže aj do budova-
nia pozemnej časti satelitných systé-
mov. Tie zo satelitov vo vesmíre pri-
jímajú potrebné zábery a ďalšie dáta.

Samostatnou možnosťou je vyu-
žívanie civilných družíc, na ktoré vie 
krajina umiestniť svoj vlastný vojen-
ský payload, teda špeciálne prvky na 
satelitoch, určené na zhromažďova-
nie údajov napríklad o misiách.

Výhody a nevýhody týchto druhov 
medzivládnej spolupráce  analyzova-
li aj odborníci z Európskeho inštitútu 
pre vesmírnu politiku (ESPI). Podľa 
nich sa líšia najmä hĺbkou spolupráce 
a tým, nakoľko veľmi je krajina bez 
vlastného satelitu závislá od svojich 
partnerov.

SLABÁ POLITICKÁ VÔĽA
Podľa Daniela Fiotta z EU ISS 

by Únia mala v súčasnosti dbať na 
tri trendy, ktoré začínajú v oblas-
ti vesmírnej obrany prevažovať na 
globálnej úrovni. Konkrétne ide o 
(1) vyzbrojovanie, (2) preťažovanie 
priestoru, ktoré súvisí so stále väčším 
množstvom objektov na orbite, a (3) 
narúšanie komunikácie a signálov 
medzi na osi zem-vesmírny priestor.

Fiott prízvukuje, že v nasledujú-
cich piatich až desiatich rokoch „dôj-
de k evolúcii vesmírnych hrozieb a 

výziev, pretože tradičné aj nové ve-
smírne veľmoci ako Čína, India, Rus-
ko a Spojené štáty budú stále inten-
zívnejšie využívať vesmírny priestor 
na posilnenie svojej vojenskej sily“.

V  Spojených štátoch amerických 
je prepájanie vojenskej a  civilnej 
stránky vesmírnych projektov  za-
ložené  na troch pilieroch: funkčný 
vesmírny priemysel, ktorý plánuje 
masovú produkciu satelitov; ekosys-
tém tzv. „nadväzujúceho priemyslu“, 
ktorý je schopný využiť tieto zdroje; a 
v neposlednom rade  je to odhodlanie 
vlády, ktorá je v systéme zásadným 
hráčom a priemyslu poskytuje po-
trebné zdroje, najmä v začiatkoch a 
prechodných fázach.

Podobné usporiadanie má aj Čína. 
Tá nedávno predstavila vesmírny 
projekt, ktorý počíta s inštaláciou 
13 tisíc satelitov. Sektor vesmírneho 
priemyslu navyše podľa analýz ak-
tívne spolupracuje s etablovanými 
štátnymi spoločnosťami, ktoré majú 
potrebné zdroje aj kapacity.

Experti preto predpokladajú, že ak 
bude chcieť Únia konkurovať týmto 
obrovským ekonomikám vo vesmír-
nom sektore a v oblasti obrany, čaká 
ju niekoľko zásadných výziev. ARES 
hovorí najmä o potrebe produkovať 
vlastné vysokovýkonné orbitálne 
platformy a prvky, určené na zhro-
mažďovanie dát. Tie však na obežnú 
dráhu treba dostať, čo nastoľuje aj 
otázky o nosných raketách, ale aj ďal-
šej infraštruktúry, ktorá s prenosom 
telies a dát bezprostredne súvisí.

Kľúčová však bude politická vôľa, 
ktorá v  sfére spoločnej európskej 
obrany stále ostáva v  úzadí, čo brzdí 
ďalší rozvoj. n
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Č L Á N O K

Ovplyvní nová nemecká vláda 
spoločnú európsku obranu?

A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Nový nemecký kancelár Olaf Scholz na stretnutí s predsedníčkou 
Európskej komisie Ursulou von der Leyen v Bruseli, 10. decembra.  

[EPA-EFE/Olivier Hoslet]
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Nemecká vládna trojkoalícia v 
koaličnej zmluve hovorí viac 
o prehlbovaní transatlantickej 

spolupráce ako o európskej obrannej 
suverenite. Výrazným motívom v ob-
lasti bezpečnosti je pre ňu odzbrojova-
nie, a to aj v digitálnom priestore.

Nemecká trojkoalícia socialistov 
z  SPD, zelených (Aliancia 90/Zelení) 
a  liberálov z  FDP sa ešte minulý týž-
deň dohodla na  spoločnej koaličnej 
zmluve. Pod názvom Odvaha na väč-
ší pokrok (Mehr Fortschritt Wagen) v 
nej na 178 stranách predstavuje plán 
na najbližšie štyri roky. Po podpise 
zmluvy (7. decembra) nemecký Bun-
destag jednoznačne zvolil aj nového 
nemeckého kancelára, ktorým sa stal 
líder SPD Olaf Scholz.

Hoci téma obrany nebola ústred-
ným bodom rokovaní a  informácie 
o otvorených otázkach v tejto oblasti 
neprinášali ani médiá, bezpečnostní 
analytici s napätím očakávali, čo do-
hoda prinesie.

Je totiž známe, že práve nemec-
ko-francúzsky tandem bol v  ostat-
ných rokoch ťahačom viacerých ini-
ciatív v  oblasti spoločnej európskej 
obrany. Ako sa teda nová nemecká 
koalícia popasovala vo svojich prvých 
plánoch práve s touto oblasťou?

OPATRNOSŤ V ZMIENKACH 
O EURÓPSKEJ SUVERENITE
Hoci sa podpora konceptu stra-

tegickej autonómie Európskej únie 
objavuje v  dokumente na viacerých 
miestach, je faktom, že v  súvislos-
ti s  obranou je zmienka o  ňom skôr 
marginálna.

„Chceme zvýšiť strategickú su-
verenitu Európy,“ tvrdí trojkoalícia 
v  zmluve. Predstavuje si pod ňou 
však viacero oblastí. Má ísť o „mno-
hostrannú spoluprácu vo svete“ s kra-
jinami, ktoré zdieľajú demokratické 
hodnoty. Rovnako odkazuje na roz-
širovanie schopnosti „konať v globál-
nom kontexte a byť menej závislý a 
zraniteľný v dôležitých strategických 
oblastiach, akými sú zásobovanie 
energiou, zdravotníctvo, dovoz suro-
vín a digitálne technológie“.

Európsku strategickú suverenitu 
chce Berlín posilňovať „zosúladením 
(nemeckej) zahraničnej, bezpečnost-
nej, rozvojovej a obchodnej politiky“, 
a to „na základe (spoločných) hodnôt“. 

Práve dôraz na humanitárnu zložku 
bezpečnosti a dodržiavanie ľudských 
práv považuje vláda za „najdôležitejší 
ochranný štít dôstojnosti jednotlivca“ 
a označuje ich za „kompas“.

Na prvý pohľad sa preto zdá, že 
nová nemecká vláda zatiaľ nezdieľa 
francúzske nadšenie o obrannej auto-
nómii EÚ. Kým SPD sa dokonca pred 
voľbami  hlásila  aj k  takým iniciatí-
vam, ako spoločná európska armáda, 
v koaličnej zmluve si táto idea nenaš-
la miesto.

Vidno to aj v  otázke nákupov ob-
rannej technológie, ktorej sa koaličná 
zmluva rovnako dotýka na viacerých 
miestach. Reflektuje najmä jej ťaž-
kopádnosť a  byrokraciu. Nikde však 
neprízvukuje európske riešenia, kto-
rým by mohli Nemci dávať do budúc-
na prednosť.

Príkladom je nákup nástupníc-
kych stíhačiek, nemeckých Tornád, 
ktoré majú náhradu v amerických 
F-35, alebo európsky Eurofighter 
Typhoon. Program sľubuje ich skoré 
obstarávanie, ktoré má prebehnúť 
„objektívne a svedomito“. Na výmenu 
starnúcej letky  tlačí Berlín aj NATO. 
Nemci však potrebujú aj nové lode, 
tanky či helikoptéry.

ALIANCIA AKO ÚSTREDNÝ 
PILIER BEZPEČNOSTI
„Transatlantická aliancia je 

ústredným pilierom a NATO je nevy-
hnutnou súčasťou našej bezpečnosti,“ 
píše sa jasne v koaličnej zmluve. Troj-
koalícia tým potvrdzuje, že Aliancia 
má byť aj do najbližších rokov zákla-
dom nemeckej, ale aj európskej bez-
pečnosti.

Sľubuje plniť ciele v oblasti spôso-
bilostí NATO a podľa nich v obrane aj 
investovať.

Posilňovať chce predovšetkým po-
litický rozmer NATO, a to „aj s cieľom 
riešiť existujúce napätie v  Aliancii“. 
Rovnako intenzívnejšie sa chce zasa-
dzovať za posilňovanie európskeho 
piliera medzi Spojencami a  intenzív-
nejšiu spoluprácu medzi NATO a EÚ.

Aj nový kancelár Olaf Scholz od 
začiatku svojho mandátu naznačuje, 
že bude klásť dôraz na bezpečnost-
né partnerstvá. Pri svojom prvom 
stretnutí s  generálnym tajomníkom 
NATO Jensom Stoltenbergom v  po-
zícii kancelára  potvrdil, že spoločná 
obrana „má základ v  Severoatlantic-
kej aliancii“. Dodal však, že zásadne 
závisí aj na „spojení s európskymi 

partnermi“ a „spoľahlivo vybavený-
mi federálnymi ozbrojenými silami“.

V  súvislosti s  aktivitami v  NATO, 
najmä z pohľadu Slovenska, je zásad-
ný aj záväzok zachovávať „dôvery-
hodný odstrašujúci potenciál“ Alian-
cie. Nemecká vláda totiž „berie vážne 
obavy (svojich) partnerských štátov 
strednej a východnej Európy“.

Otázka toho, či Nemecko plánuje 
naplniť aj svoj záväzok vynaložiť dve 
percentá HDP na obranu, nie je v ko-
aličnej zmluve jasne zodpovedaná. 
Zmienka výdavkov sa objavuje skôr 
v  súvislosti s  komplexnými zahra-
nično-bezpečnostnými aktivitami: 
„Chceme, aby Nemecko dlhodobo in-
vestovalo tri percentá svojho HDP do 
medzinárodných akcií v záujme sie-
ťového a inkluzívneho prístupu, čím 
posilní svoju diplomaciu a rozvojovú 
politiku a naplní svoje záväzky v rám-
ci NATO.“

Toto stanovisko by mohlo nazna-
čovať kontinuitu s predošlou vládou. 
Práve Nemci sa v ostatných mesia-
coch snažili vyvolať na pôde NATO 
aktívnejšiu diskusiu o zmenách v 
metodike prepočítavania obranných 
výdavkov členských krajín Aliancie. 
Z pohľadu Berlína sú totiž mnohé hu-
manitárne či rozvojové aktivity pre 
udržiavanie bezpečnosti za hranica-
mi rovnako dôležité ako napríklad 
vojenské misie.

ODZBROJOVANIE AJ 
V NEKONVENČNÝCH 
PRIESTOROCH
Výrazné postavenie v budúcej ob-

rannej politike Nemecka bude mať 
zjavne aj politika odzbrojenia. Nová 
vláda je „odhodlaná“ oživiť debatu v 
kontexte konvenčných a jadrových 
zbraní aj kontroly zbrojenia. Berlín 
napríklad odmieta smrtiace auto-
nómne zbraňové systémy a podľa 
koaličnej zmluvy bude presadzovať 
ich celosvetovú ostrakizáciu. Naproti 
tomu budú nemecké ozbrojené zlož-
ky môcť v budúcnosti vyzbrojiť svoje 
drony, a to za „záväzných okolností 
a transparentných podmienok a po 
zohľadnení etických a bezpečnost-
ných aspektov“.

Zaujímavosťou v  tomto kontex-
te je aj presadzovanie odzbrojenia v 
digitálnom priestore. „To zahŕňa aj 
zastavenie presunu sledovacích tech-
nológií do represívnych režimov a 
ochranu civilnej infraštruktúry pred 
kybernetickými útokmi.“
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„Naším cieľom zostáva svet bez 
jadrových zbraní,“ jasne formulujú 
víziu SPD, Zelení a FDP. Do globál-
nych rozhovorov v tejto oblasti chcú 
zapojiť okrem tradičných hráčov, ako 
sú Spojené štáty či Rusko, aj Čínu. 
Sami sa však zaväzujú, že americké 
jadrové zbrane, ktoré majú na svo-
jej pôde, budú na nej môcť aj naďalej 
zostať, a to dovtedy „kým jadrové 
zbrane zohrávajú úlohu v strategickej 
koncepcii NATO“.

O nových nákupoch či strategic-
kých cieľoch novej vlády môže v naj-
bližších mesiacoch naznačiť viac aj 
nová a komplexná stratégia národnej 
bezpečnosti. Koaličná zmluva hovorí, 
že ju vláda predstaví už v prvom roku 
svojho mandátu.

NOVÁ TVÁR NEMECKEJ 
OBRANY
Novou šéfkou rezortu obrany sa 

stane Christine Lambrecht z SPD. 
V minulosti pôsobila ako minister-
ka spravodlivosti a od mája (po tom, 
ako jej spolustraníčka a dovtedajšia 
ministerka Franziska Giffey   odstú-
pila pre podozrenia z plagiátorstva) 
aj ako ministerka sociálnych vecí. Jej 
nominácia potvrdzuje, že nemecká 
vláda bude aktívne – aj vo vlastných 
radoch – presadzovať rodovú rovnosť. 
Pri zahraničnopolitických otázkach 
dokonca v koaličnej zmluve hovorí o 
dodržiavaní princípov feministickej 
zahraničnej politiky.

S  rozpočtom 50 miliárd eur  bude 
Lambrecht viesť druhé „najdrah-
šie“ portfólio novej Scholzovej vlády. 
A  hoci nemá predchádzajúce skú-
senosti s  bezpečnosťou či armádou, 
tú nemali ani jej predchodkyne An-
negret Kramp-Karrenbauer a  Ursula 
von der Leyen.

Prvé kroky novej ministerky po-
vedú podľa jej vlastných slov k  voja-
kom: „Chcem zistiť, aká je situácia. A 
vzhľadom na zahraničné misie chcem 
tiež zistiť, čo vojakov trápi,“  uviedla. 
Podľa Deutche Welle bude jej prvou 
úlohou pripraviť stratégiu odchodu 
z misií Bundeswehru v Iraku a  Mali, 
pretože sa v súčasnosti skloňuje mož-
nosť, že sa medzinárodná koalícia 
rozhodne svoje jednotky stiahnuť. n
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Č L Á N O K

Experti: V najbližšom desaťročí bude 
Únia riešiť krízu najskôr na Blízkom 

východe a v severnej Afrike
A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Podľa prieskumu medzi odbor-
níkmi sa Únia musí v najbližších 
rokoch sústrediť pri krízovom 

manažmente na svoje južné a východ-
né susedstvo. Za najzásadnejšie úlohy, 
ktoré by mali vojenské mechanizmy 
v  Únii adresovať, považujú boj proti 
hybridným hrozbám, kybernetickú ob-
ranu a ochranu kritickej infraštruktúry

Najnovší expertný prieskum zve-
rejnil včera (15. decembra) Inštitút pre 
bezpečnostné štúdia Európskej únie. 
Podľa 120 expertov na bezpečnost-
nú politiku a  členov administratívy 
európskych krajín, musí Únia svoju 
pozornosť v  krízovom manažmente 
sústrediť najmä na svoje východné 
a južné hranice. 

Okrem prioritných regiónov sa 
odborníkov pýtali aj na kritické spô-
sobilosti, ktoré Únii chýbajú a ktoré 
potrebuje do ďalšieho desaťročia, či 
na odporúčania v investovaní.  

PRIORITNÉ REGIÓNY
Spomedzi ôsmich geografických 

regiónov, ktorým by sa Únia mala 
najviac venovať, sa oblasť Blízkeho 
východu a  severnej Afriky dostala 
v  prieskume na prvé miesto. Až 62 
percent respondentov priradilo re-
giónu „veľký význam“, a to v kontex-
te budúceho nasadenia civilného a 
vojenského krízového manažmentu 

v najbližších desiatich rokoch. 
Na druhom konci spektra bola La-

tinská Amerika a Karibik. Región má 
z  pohľadu európskych expertov skôr 
nízku dôležitosť. 

Experti si rovnako myslia, že sú-
časné európske štruktúry vojenského 
plánovania nespĺňajú predpoklady 
na to, aby blok dokázal čeliť hrozbám 
a výzvam nasledujúcich rokov. Myslí 
si to až 80 percent opýtaných. Civil-
né plánovanie v  Únii je na tom pod-
ľa expertov o  čosi lepšie, avšak až 44 
percent je presvedčených (alebo silne 
presvedčených), že na výzvy nie sú 
stále dostatočne pripravené. 

Za najzásadnejšie úlohy, ktoré by 
mali vojenské mechanizmy v Únii ad-
resovať, považujú odborníci a  odbor-
níčky boj proti hybridným hrozbám 
(63 percent opýtaných ich označilo 
za úlohu s vysokou prioritou), potom 
kybernetickú obranu (53 percent) 
a  ochranu kritickej infraštruktúry 
(38 percent). V  civilných mechaniz-
moch išlo najmä o  úlohy, súvisiace 
s  asistenciou pri udržiavaní verejné-
ho zdravia (50 percent). Nasledoval 
opäť boj s hybridnými hrozbami a ky-
bernetická obrana. 

Až 93 percent respondentov je tiež 
presvedčených, že Únia by mala byť 
pripravená podporiť svojich členov 
v prípade invokácie článku 42.7 Zmlu-
vy o EÚ, teda tzv. doložka o vzájomnej 
pomoci a článku 222 Zmluvy o fungo-
vaní EÚ, teda doložka o solidarite.  92 

percent si myslí, že by nástrojmi tejto 
podpory mali byť priamo civilné a vo-
jenské zložky.

INVESTOVAŤ DO 
SPÔSOBILOSTÍ
Výskum medzi odborníkmi sa 

tiež zameral na investície v obrannej 
infraštruktúre. Najväčšiu dôležitosť 
pripisujú experti oblasti námorných 
a vzdušných spôsobilostí a strategic-
kých prostriedkov, napríklad vo ve-
smírnej, kybernetickej a výcvikovej 
činnosti. 

V  téme európskych partnerstiev 
sú respondenti skôr nerozhodní (41 
percent) v tom, či existujúce európske 
obranné partnerstvá budú plniť svoj 
účel aj do najbližších rokov. Vyše tre-
tiny (35 percent) s tvrdením nesúhla-
sí. Štvrtina si myslí, že partnerstvá 
budúce výzvy ustoja. 

Pri ich rozvoji by podľa expertov 
mala Únia prepájať existujúcich part-
nerov s  medzinárodnými organizá-
ciami, ako NATO, ASEAN, či OSN. 
Za dôležité považujú aj využívanie 
partnerstiev na podporu regionálnej 
integrácie, napríklad v Saheli. 

Expertná skupina v  66-stranovej 
správe uvádza zároveň aj 20 konkrét-
nych odporúčaní pre implementáciu 
Strategického kompasu, na ktorom 
EÚ v  súčasnosti pracuje. Po jeho bu-
dúcoročnom schválení bude hlavným 
strategickým dokumentom bloku 
v oblasti bezpečnosti a 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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