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1. ESDP ve světle Smlouvy o EU
Společná evropská bezpečnostní a obranná politika (ESDP) je integrální součástí
Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP, 2. pilíř). Smlouva o EU stanovuje,
že „ …Společná zahraniční a bezpečnostní politika bude zahrnovat všechny otázky,
které mají vztah k bezpečnosti unie, včetně eventuálního formování společné obranné
politiky, což by mohlo časem vést ke společné obraně, rozhodne-li tak Evropská rada“.
Cílem Evropské unie (toto ale není ve Smlouvě o EU) je vytvoření vlastních kapacit –
vojenských a civilních – s jejichž prostřednictvím bude EU schopna zvládat krize kdekoliv na světě, ve kterých nebude NATO angažováno jako celek. Stále více se hovoří
o autonomii (ve vztahu k NATO) nejprve v oblasti „rozhodování“, nyní i v plánovacích
kapacitách, popř. i některých jiných schopnostech. ESDP se účastní všechny země EU
a není umožněn opt-out. Jedinou výjimkou je Dánsko, které se podle protokolů připojených ke Smlouvě o EU neúčastní vojenských aspektů ESDP.
Z hlediska operací se ESDP týká tzv. petersbergských úkolů, tj. humanitárních
a záchranných úkolů, mírových misí (peacekeeping) a operací bojových sil v krizovém
řízení, včetně vynucování míru (peacemaking). Vzájemná spolupráce v EU se ovšem
nedotýká zvláštního charakteru bezpečnostní a obranné politiky některých členských
států, respektuje závazky některých členských států vůči NATO a je slučitelná s politikou NATO.
EU zpočátku počítala s úzkou provázaností se ZEU, která byla považována za
„integrální součást vývoje unie“ a která měla na požádání EU provádět rozhodnutí
a akce EU, jež měly dopad na obranu. Poslední revize Smlouvy o EU z Nice v duchu
St. Malo vazbu na ZEU odstranila. Summitem Velké Británie a Francie v St. Malo (prosinec r. 1998) započalo budování vlastních vojenských schopností krizového managementu EU a rychlé „uspání“ aktivit ZEU (s výjimkou problematiky vyzbrojování).
Výraznou novinkou, kterou přináší smlouva z Nice, je umožnění „posílené spolupráce“ v oblasti SZBP. Ta musí být v souladu s politikou EU a sloužit jejím zájmům.
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Může se týkat jen implementace společných akcí a společných pozic, ale zároveň nesmí
mít vojenské nebo obranné implikace.
V současné době se jedná o změně Smlouvy o EU, resp. jejím nahrazení „ústavní
smlouvou EU“, která vnáší významné změny do oblasti SZBP/ESDP. O tomto se více
zmíním později.
Rozhodovací mechanismus
Ve 2. pilíři, tj. i v otázkách ESDP se rozhoduje jednomyslně. Kvalikovaná většina
je umožněna pouze v případě přijímání opatření, kterými se provádějí dřívější rozhodnutí EU. Nesmí se ovšem týkat rozhodnutí, která mají dopady do vojenské nebo obranné
oblasti.
Aby byla umožněna alespoň nějaká „pružnost“ v rozhodování, je umožněna tzv.
konstruktivní absence, kdy se země zdrží hlasování a nebrání přijetí rozhodnutí EU. Tato
země se pak nepodílí na naplňování rozhodnutí EU, přičemž ale uznává, že toto rozhodnutí zavazuje EU jako celek (tj. nemůže činit kroky proti tomuto rozhodnutí).

2. Aktivity EU v rámci ESDP
Pro EU je charakteristické, že nelze jednoduše rozlišovat vojenské a civilní aspekty
ESDP, neboť EU se snaží o jejich propojení a vzájemnou interakci. Dalším specikem
je provázanost aktivit 2. pilíře s ostatními aktivitami EU, tj. například civilní ochrana
nebo projekt Galileo, který je řízen v rámci Evropské komise (EK), ale má i své vojenské
aspekty.
Níže uvedený přehled není vyčerpávající a slouží pouze pro ilustraci.
Rozvíjení institucionálního rámce ESDP
– Ačkoliv EU vytvořila hlavní orgány ESDP (COPS, EUMC, EUMS, CivCom) již
před několika lety (2000, resp. 2001), rozšiřování aktivit ESDP přináší potřebu
zlepšit i její institucionální zabezpečení.
– Nejvýznamnější novinkou je založení EDA (European Defence Agency) do konce
r. 2004. Dalším krokem je posilování plánovacích schopností – plánovací buňka
v EUMS, buňka EUMS v SHAPE, styčné zastoupení SHAPE v EUMS.
– Jednáni Mezivládní konference (MVK) k návrhu ústavní smlouvy EU může umožnit užší spolupráci několika zemí EU ve vojenské oblasti v rámci tzv. stálé strukturované spolupráce. Dále se v návrhu ústavní smlouvy objevuje posílená role současného generálního tajemníka Rady EU/vysokého představitele SZBP (SG/HR)
v podobně „ministra zahraničních věcí EU“.
Vojenské aspekty ESDP
– Plnění Evropského základního cíle (EHG) – tj. 60 000 vojáků s příslušným námořním a leteckým komponentem a logistickým zabezpečením rozmístitelných jednotek v rozmezí 30—60 dnů a udržitelných po dobu min. 1 roku v tzv. petersbergských misích (humanitární a záchranné operace, peacekeeping a nasazení bojových
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sil v krizovém řízení – peacemaking). S tímto souvisí konkrétní vojenské operace
a nezbytná cvičení (na úrovni politických orgánů a štábů).
– EU začíná denovat svoji potřebu sil rychlé reakce.
– V rámci ECAP se pracuje na odstraňování identikovaných nedostatků ve vojenských schopnostech zemí EU.
– Již probíhá spolupráce v boji proti terorismu, následkům CBRN útoků (včetně
pomoci civilnímu obyvatelstvu) a zahajuje se spolupráce ve výcviku. Připravuje se
spolupráce ve vyzbrojování, sladění požadavků na národní ozbrojené síly apod. EU
se snaží vytvořit i vlastní Space Policy (Galileo).
Civilní aspekty ESDP
– Průběžně se plní jednotlivé cíle v oblastech:
l
policie,
l
posílení právního státu (soudci apod.),
l
civilní administrativy (tj. dočasné převzetí úlohy civilní správy v krizových
oblastech),
l
civilní ochrany (cíl – do 2003 mít 2 000 osob; byly rozpracovány dva scénáře
nasazení – v rámci území unie a mimo něj (např. masová vlna uprchlíků z místa
koniktu).
Pozn.: vzniká zde ale kolize s aktivitami Evropské komise, která paralelně vytváří
komunitární mechanismus posílené spolupráce.

3. Vztah NATO–EU a nástin dohod Berlín+
S rozhodnutím o přesunutí těžiště vojenské spolupráce zemí EU ze ZEU do samotné
EU se ihned objevily obavy mnohých zemí z budoucího vývoje vztahu NATO–EU, vzájemné konkurence a duplikace. Proto se EU ve vztahu k NATO rozhodla při rozvíjení
ESDP usilovat o zajištění vzájemných konzultací, spolupráce a transparentnosti.
Z hlediska potenciálního střetu obou organizací hovoří EU o tom, že povede vlastní
operace tam, kde NATO nebude angažováno jako celek. Výslovnému vyjádření principu
„NATO rst“ se ovšem některé státy usilovně a úspěšně brání.
Berlín+
Na vývoj v EU zareagovala Aliance hned na svém summitu ve Washingtonu (duben
1999), kde nastínila svou představu vzájemné spolupráce. V Komuniké z washingtonského summitu Aliance:
– oceňuje rozhodnutí členů EU realizovat kroky nezbytné k posílení obranného
potenciálu (zejména z hlediska nových misí) a záměru unie vyhnout se vytváření
zbytečných duplikací se společnými prostředky a schopnostmi NATO (§9),
– přikládá důležitost pro zajištění co nejširší možné účasti členů Aliance, kteří nejsou
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členy EU (Non EU European Allies – NEEA), v operacích pod vedením EU, které
by vycházelo z existujících konzultačních ujednání v rámci ZEU (§9).
Dále §10 komuniké:
„Na základě výše uvedených principů a vycházejíce z berlínských rozhodnutí jsme
tudíž připraveni denovat a přijmout nezbytná opatření pro pohotový přístup EU ke
kolektivním prostředkům a silám Aliance, pro operace, ve kterých Aliance jako celek
není vojensky angažována. Rada na úrovni stálých představitelů schválí tato opatření,
jež budou respektovat požadavky operací NATO a soulad velitelských struktur a budou
zahrnovat:
a) zaručený přístup EU k plánovacím kapacitám NATO, které mohou přispět k vojenskému plánování operací pod vedením EU;
b) předpoklad dostupnosti předurčených sil NATO a společných prostředků pro použití v operacích pod vedením EU;
c) identikaci řady variant evropského velení v operacích vedených EU, další rozpracování úlohy DSACEURa, aby mohl plně a efektivně převzít své evropské závazky;
d) další přizpůsobení systému obranného plánování NATO tak, aby lépe zahrnovalo
dosažitelnost sil pro operace pod vedením EU.“
Problematika výše citovaného §10 se zkráceně nazývá Berlín+. Název odkazuje
na obdobný návrh Aliance, který učinila vůči ZEU na ministerském zasedání v Berlíně
(červen 1996). Berlín+ je tak souborem praktických dohod a vnitřních opatření obou
organizací, který rozpracovává jednotlivé body §10 washingtonského komuniké.
Uzavření dohod NATO–EU a Berlín+
Od roku 2000 probíhala jednání NATO–EU, která byla dlouhodobě blokována
zejména otázkou adekvátního zapojení evropských spojenců, nečlenů EU (NEEA) do
ESDP a protikladnými názory na míru hloubky vztahu NATO–EU, resp. míru „autonomie“ obou organizací.
Do konce roku 2002 byly přijaty čtyři důležité dokumenty (politického charakteru),
které otevřely cestu k uzavření dohody Berlín+. (Pozn.: Vyřešení problematiky Berlín+
a uzavření stálé bezpečnostní dohody mělo mj. i umožnit realizaci první vojenské operace EU, která se uskutečnila ve FYROM, tzv. operace CONCORDIA):
– ESDP: Implementation of the Nice Provisions on the Involvement of the non-EU
European Allies – tzv. bruselský kompromis přijatý Evropskou radou v Bruselu
24.—25. 10. 2002. Dokument řeší participační otázku evropských spojenců,
nečlenů EU v jejich zapojení do ESDP tak, že zpřesňuje příslušný text závěrů
Evropské rady z Nice (2000) a vykládá jej ve prospěch evropských spojenců
NATO. Mimo jiné stanovuje, že ESDP nesmí být použita proti členu NATO a obráceně. Dále v případě autonomní operace EU bez využití prostředků a schopností
NATO umožňuje vznést evropskému členu NATO, nečlenu EU své obavy z této
operace, a to v souvislosti s její geograckou blízkostí nebo s možným dotčením
národních zájmů tohoto státu.
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– Declaration of the Council Meeting in Copenhagen on 12 December 2002, která
byla vydána u příležitosti zasedání Evropské rady v Kodani, 12.—13. 12. 2002.
Deklarace stanovuje, že dohody Berlína+ se budou týkat pouze těch zemí EU, které
jsou zároveň členy NATO, či účastníky programu PfP (tj. mají bilaterální bezpečnostní dohodu s NATO, SOFA). Kypr a Malta (země přizvané do EU) se tak nebudou účastnit operací EU s prostředky a schopnostmi NATO a nebudou mít přístup
k utajovaným materiálům NATO.
– NAC Decision Sheet z 13. 12. 2002, který se týká vztahů NATO–EU. NATO zde
mj.:
1. Zdůraznilo zájem na úzké spolupráci s EU a připravenosti poskytnout
podporu EU při jejich vojenských operacích;
2. Rozhodlo, že poskytne EU zajištěný přístup ke svým plánovacím kapacitám s okamžitou platností bez potřeby jeho dalšího schvalování;
3. Rozhodlo, že přístup EU k předurčeným prostředkům a schopnostem
NATO bude podmíněný rozhodnutím NACu. Práce na jejich identikaci
a mechanismu poskytnutí budou urychleně završeny;
– EU–NATO Declaration on ESDP – společná deklarace ke vztahům NATO–EU
z 16. 12. 2002 přijatá na společném zasedání NATO–EU na úrovni velvyslanců
(formát NAC/PSC). Deklarace hovoří o strategickém partnerství obou organizací při krizovém řízení. Potvrzuje, že silnější evropská role přispěje k vitalitě
NATO. Stanoví šest principů vzájemných vztahů – partnerství při krizovém řízení;
vzájemnou spolupráci a dialog; rovnost a autonomii rozhodování; respektování
zájmů členských zemí; respektování principů Charty OSN; koherentní a vzájemně
se posilující rozvoj vojenských schopností.
V březnu 2003 byla podepsána Rámcová dohoda NATO–EU, jež vymezuje
všechny relevantní dokumenty, které se týkají jejích vzájemných vztahů. V březnu byla
také uzavřena stálá bezpečnostní dohoda NATO–EU, která umožnila pružnou výměnu
relevantních utajovaných dokumentů.
Vztah NATO–EU z pohledu ČR
ČR vidí jako základ své obrany a rozvoje obranných schopností ve spolupráci
v rámci NATO. Podporujeme úsilí o co nejužší spolupráci NATO–EU, aby nedocházelo
ke vzájemné rivalitě a vytváření duplicitních schopností. Proto podporujeme spolupráci
NATO–EU ve všech oblastech, kde je to vhodné.
Klíčovým principem vývoje ESDP pro nás zůstává nutnost posilování vazby mezi
EU a NATO a komplementarita dalšího rozvoje ESDP s NATO. Mezi naše dlouhodobé
cíle proto patří praktická, co nejširší implementace Berlína+ a jeho rozvíjení tak, aby
nezkostnatěl a jeho obsah odrážel i aktuální vývoj v NATO a EU (ESDP).
Spolupráce NATO–EU v oblasti vojenských schopností by měla být zintenzívněna, protože je v zájmu obou organizací, aby se zabránilo vytváření duplicit. Podporujeme koherentní rozvoj vojenských schopností a koordinovaný přístup NATO a EU
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při odstraňování nedostatků (v rámci PCC a ECAP). Proto bychom uvítali např. častější zasedání Pracovní skupiny NATO–EU ke kapacitám (NATO–EU Capability Group,
zatím se schází 1× za čtvrtletí).
Vhodným tématem dialogu jsou rovněž bezpečnostní hrozby, které představují
zejména terorismus a šíření ZHN.
Z aktuálních otázek je potřeba zmínit se o přípravě ukončení alianční operace
v BaH (SFOR) a jejím nahrazení vojensko-civilní operací EU (předpoklad od r. 2005).

4. Evropská bezpečnostní strategie (EBS)
Evropská rada v prosinci 2003 schválila EBS, která má EU umožnit stát se aktivnější, schopnější a jednotnější organizací s větším vlivem na celkový mezinárodní vývoj.
EBS poprvé formuluje představu EU jako celku o bezpečnostních výzvách, poskytuje
společnou denici cílů EU a vymezuje soubor nástrojů k jejich realizaci – mj. diplomatické, obchodní, sankce i vojenské prostředky.
Mezi klíčové hrozby byly zařazeny terorismus, šíření ZHN, regionální konikty,
státy se špatným režimem (zneužívání moci, korupce, slabé instituce) a organizovaný
zločin. Strategickými cíly, které mají zajistit bezpečnost a hodnoty EU, jsou: postavení
se hrozbám, šíření bezpečnosti v sousedství EU a efektivní multilateralismus.
V současné době již byla zahájena debata o těchto tématech: „účinný multilateralismus“ se zaměřením na roli OSN, boj proti terorismu, strategie vůči Blízkému východu,
souhrnná politika EU k BaH. K oblasti ZHN byla samostatně přijata strategie EU, která
byla označena za „klíčový prvek“ EBS.
EBS hodnotíme z hlediska našich priorit jako vyhovující. Přesto, že si myslíme, že
vztahy mezi EU a NATO, jakož i NATO samotné, by si v dokumentu zasloužily větší
pozornost.

5. Bezpečnostní strategie ČR a EU
Bezpečnostní strategie ČR (prosinec 2003) již reektuje nadcházející členství ČR
v EU a upravuje postoj ČR vůči NATO a EU. Při vytváření politiky MO vůči NATO
a EU je potřeba BS ČR důsledně zohledňovat.
Strategické zájmy ČR jsou mj. pevná transatlantická vazba v rámci NATO a budování strategického partnerství mezi NATO a EU a komplementární rozvíjení obranných
schopností NATO a EU. Pilířem kolektivní obrany je pro ČR NATO, které zůstává
základní bezpečnostní organizací v euroatlantickém prostoru. ČR se zavázala posílit své
individuální schopnosti v kontextu úsilí členů NATO a zvýšit své obranné schopnosti.
K tomu postupně vybuduje plně profesionální, moderně vyzbrojenou, vysoce mobilní
a exibilní armádu, schopnou účastnit se širokého spektra aliančních a případně i jiných
mezinárodních operací, i mimo území ČR.
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ČR se zároveň aktivně zapojuje do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
EU a v jejím rámci do Evropské bezpečnostní a obranné politiky. ČR podporuje budování schopností v rámci ESDP s možností vedení operací na podporu míru a bezpečnosti
i na základě využití schopností NATO. ČR podporuje, aby o vedení případné operace
na podporu míru, bezpečnosti a stability bylo rozhodnuto na základě mechanismu konzultací tak, jak bylo dohodnuto mezi NATO a EU. ČR podporuje tvorbu vojenských
schopností EU a jednotný postup NATO a EU v otázkách obranného plánování a řešení
bezpečnostních otázek.
Armáda ČR dále vyčleňuje a připravuje část sil pro operace NATO a EU, reagující na krizové situace (prosazení, podpora, respektive udržení míru mimo článek 5
Washingtonské smlouvy).

6. Evropská obranná agentura
V polovině r. 2003 rozhodla EU o zřízení Agentury v oblasti rozvoje obranných
schopností, výzkumu, akvizic a vyzbrojování (též European Defence Agency – EDA).
Hlavním úkolem EDA je podpořit členské země v jejich úsilí o zlepšení evropských
vojenských schopností tak, aby ESDP byla důvěryhodná.
Agentura má shromažďovat a koordinovat snahy o zvyšování vojenských kapacit
EU. Předpokládá se tedy, že jejím úkolem je sladit European Capability Action Plan
(ECAP) a obranné plánování EU (helsinské katalogy, CDM) s politikou v oblasti
vyzbrojování, akvizic a výzkumu. Zároveň má EDA tyto národní politiky koordinovat
tak, aby se neduplikovaly a nekonkurovaly si. Koordinace a koncentrace zdrojů by tak
měla přinést lepší výsledky.
EDA bude úzce spolupracovat s již existujícími aktivitami/organizacemi v oblasti
obranného průmyslu a výzkumu (WEAG/WEAO, LoI, OCCAR) s výhledem na jejich
postupnou integraci do agentury (nebo přejímání jejich principů a postupů).
V polovině února 2004 zahájil činnost Přípravný tým pro zřízení Agentury. ČR
do něj úspěšně navrhla svého experta. Do konce dubna 2004 přednese tým své závěry
k dosud nedořešeným modalitám týkajících se zřízení EDA Radě EU (nanční, administrativní, včetně „vazby“ na EUMC a role EUMC při vytváření vojenských schopností
zemí EU a právní otázky), která by měla Agenturu zřídit formou společné akce, a to do
června 2004. Činnost agentury by měla být zahájena do konce roku 2004.
Odpovědnost za chod EDA byla svěřena ministrům obrany, kteří budou přijímat
rozhodnutí v rámci GAERC. V Řídícím výboru EDA budou zasedat zástupci členských
států (ministři obrany, popř. jejich zástupci) s pravomocí činit závazky za svou zemi
(budou schvalovat program Agentury a její rozpočet) a předsedat jim bude Vysoký představitel pro SZBP. EDA bude mít stálý personál vedený výkonným ředitelem a nancovaný z prostředků EU.
EDA považujeme za krok ke koordinovanému a institucionalizovanému rozvoji
obranných schopností EU. Z pohledu ČR by měla být zachována klíčová role Aliance
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při budování vojenských schopností členských zemí. EDA by měla mít těsné vazby na
odpovídající orgány a agentury NATO. ČR podporuje zapojení členských zemí WEAG,
které nejsou členy EU, do činnosti Agentury.

7. Síly rychlé reakce EU
V prosinci 2003 Rada EU rozhodla o zintenzivnění práce na dokončení tvorby EU
Rapid Response Force (RRF), a to hlavně ve dvou oblastech. První je doplnění Helsinki Headline Goal požadavky na rychlou reakci, včetně denice prvků RRF. Současné
znění HG hovoří o potřebě sil rychlé reakce pouze v obecné rovině bez bližšího zadání.
Druhou oblastí je identikace nutných změn ve vojenském strategickém plánování pro
podporu operací RRF.
Existuje objektivní potřeba koordinovat postup při vytváření sil rychlé reakce
v NATO a EU. ČR podporuje co nejužší vazbu EU RRF na národní síly rychlé reakce.

8. Cíle pro budování obranných schopností ESDP
Další velkou iniciativou, která byla zahájena v minulém roce, je denování nového
cíle pro budování vojenských schopností ESDP (Headline Goals 2010 – HG 2010). Stávající cíle jsou považovány za více méně splněné, resp. ve stadiu již rozhodnutých projektů.
Nové cíle HG 2010 by měly více akcentovat kvalitativní stránku požadavků na síly
deklarované pro operace EU (interoperabilita sil, vybavení, velící struktury, rozmístitelnost a udržitelnost sil, včetně vytvoření adekvátních standardů). Měly by také odrážet
přijatou EBS. HG 2010 by měly být denovány během irského předsednictví v evropské
radě.
Při denování HG 2010 považuje EU za důležité vymezit role EU a NATO při stanovení kvalitativních požadavků na ozbrojené síly svých členských zemí a zajistit vzájemnou koordinaci.
Je nezbytné zvážit i možnost využití příslušných schopností NATO v této oblasti
pro potřeby EU.

9. Plánovací schopnosti EU
Mezi hlavní diskutované otázky zásadního významu pro budoucí podobu ESDP
patřilo na konci roku 2003 téma plánovacích kapacit, zejména operačního plánování.
V současné době má EU „zajištěný přístup“ k operačnímu plánování v rámci
Berlín+ (primární kandidát je SHAPE, lze však využít i jiná alianční velitelství; příklad
operace CONCORDIA).
V případě autonomních operací EU, tj. bez využití prostředků a schopností Aliance, bylo deklarováno členskými zeměmi EU několik operačních velitelství pro využití
v operacích EU.
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V roce 2003 se neprosadily snahy některých zemí EU o vytvoření samostatného
velitelství EU schopného provádět operační plánování (Tervuren). Výsledkem je kompromis, který bude rozpracován a implementován během roku 2004 a obsahuje:
– vytvoření buňky EU v SHAPE (ustavení plánovacího týmu),
– vytvoření styčného týmu NATO při vojenském štábu EU,
– vytvoření plánovací buňky s civilním a vojenským komponentem ve vojenském
štábu EU.
Plánovací buňka ve vojenském štábu EU bude zajišťovat včasnou výstrahu,
vyhodnocení situace a strategické plánování. Dále bude provádět předběžné strategické
plánování pro společné civilně vojenské operace EU a asistovat při plánování a koordinaci civilních operací EU. V případě potřeby mohou její příslušníci posílit národní
operační velitelství. Tato buňka nebude představovat „stálé velitelství“. Její využití však
nebude hlavní opcí a přednostně by měla být využita národní operační velitelství, která
jsou vyčleněná pro operace EU.
ČR podporuje maximální využívání dohody Berlín+ pro plánování operací EU.
Nepodporujeme budování stálého operačního velitelství EU, které v praxi bude znamenat další nadbytečné navýšení nančních nákladů.
ČR vítá reciproční krok vztahující se k založení buňky EU v SHAPE a styčného
týmu NATO ve vojenském štábu EU. Tento krok by měl zajišťovat požadovanou transparentnost a jistě přispěje ke vzájemné spolupráci.

10. Akční plán k evropským schopnostem
Na podzim roku 2001 byl přijat Akční plán k evropským schopnostem (European Capability Action Plan – ECAP). Cílem tohoto akčního plánu je odstranění přetrvávajících nedostatků v plnění EHG. V první fázi (do jara 2003) se v rámci odborně
zaměřených panelů diskutovalo o tom, jakým způsobem lze odstranit identikované
nedostatky v požadovaných schopnostech sil deklarovaných pro operace EU. V květnu
2003 nastoupila praktická činnost a bylo postupně založeno 15 projektových skupin
ECAP, které pracují na odstranění konkrétních nedostatků (ČR se zapojila do 4 projektových skupin). Na podzim 2003 došlo k posílení koordinace činnosti a monitorování
pokroku jednotlivých projektových skupin.
V rámci NATO–EU Capability Group probíhá diskuse o užší koordinaci obdobných projektů realizovaných v rámci doporučení pražského summitu NATO (PCC –
Prague Commitment Conference) a ECAP. V současné době je 5 oblastí, kde probíhá
spolupráce pracovních skupin obou organizací.
Princip dobrovolné spolupráce, od kterého se odvíjí proces ECAP, považuje ČR za
zásadní, protože sdružuje pouze ty země, které mají o danou oblast vojenských schopností skutečně zájem a jsou ochotny nést příslušné nanční náklady. ČR podporuje
co nejširší spolupráci EU a NATO při odstraňování nedostatků prostřednictvím ECAP
a PCC.
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11. Návrh ústavní smlouvy EU
Rok 2003 se v EU nesl i ve znamení přípravy revize, resp. nahrazení současné
Smlouvy o EU. V prosinci 2003 nedošlo na Mezivládní konferenci, která připravovala
návrh ústavní smlouvy EU ke shodě a jednání byla pozastavena. O jejich obnovení se
rozhodne v březnu 2004.
Návrh ústavní smlouvy přináší významné změny i do oblasti SZBP, resp. ESDP.
Obecně lze konstatovat, že v této oblasti nejsou mezi členskými zeměmi EU zásadní
rozpory. Návrh ústavní smlouvy přináší dvě zásadní změny – umožnění užší spolupráce
několika členských zemí i ve vojenské oblasti a zavedení ustanovení o kolektivní obraně
v rámci EU.
V případě obnovení Mezivládní konference a schválení ústavní smlouvy (na úrovni
hlav států a vlád) bude text ještě podléhat ratikaci v parlamentech členských zemí EU,
tj. vstoupí v platnost nejdříve v r. 2006.
Stálá strukturovaná spolupráce
Strukturovaná spolupráce má umožnit zemím, které dosáhly vyšších kritérií ve
vojenských kapacitách a které se zavázaly k náročnějším operacím, vytvořit rámec pro
vzájemnou užší spolupráci.
Konkrétně má strukturovaná spolupráce pomoci odstranit slabinu mezinárodního
společenství vyslat do krizových oblastí, zvláště v Africe, síly rychlé reakce (15 dnů).
Dalším významným aspektem spolupráce je posilování vojenských schopností a účast
ve významných vyzbrojovacích projektech unie. Do strukturované spolupráce se může
členský stát zapojit pouze převzetím závazku na poskytnutí sil rychlé reakce.
Pro ČR je důležité, že strukturovaná spolupráce má být založena:
1) na schopnostech,
2) jednomyslném rozhodování,
3) transparentnosti prostřednictvím napojení na EDA (ve které budou všechny členské
země ESDP) a
4) na principu inkluzivity.
ČR zpočátku nepatřila mezi zastánce zavedení strukturované spolupráce. V prosinci 2003 vyhlásil předseda vlády na mezinárodní konferenci zájem ČR účastnit se
strukturované spolupráce.
Případné budoucí zapojení ČR do strukturované spolupráce musí být pečlivě zváženo. Rozhodnutí bude zohledňovat výsledky probíhající reformy AČR a možnosti
reformované AČR, nanční možnosti AČR a závazky vůči NATO, včetně národních sil
rychlé reakce.

38

Borkovec.indd

38-39

14.4.2004, 19:07

POLITICKÉ ASPEKTY ÚČASTI ČR V ESDP

Užší spolupráce ve společné obraně
Návrh ústavní smlouvy EU obsahuje ustanovení o poskytnutí vzájemné pomoci
v případě napadení. Znění příslušného článku jde v síle svých závazků dále než čl. 5
Severoatlantické smlouvy. Článek dále stanovuje, že NATO zůstává základem kolektivní obrany svých členů a místem její implementace. Případné politické rozhodnutí
o přijetí dalšího závazku kolektivní obrany nelze v současné době předjímat.

12. Hlavní úkoly pro rok 2004 v souvislosti s účastí v ESDP
Rovněž v roce 2004 budou plněny následující dlouhodobé úkoly Ministerstva
obrany:
r Hájit zájmy ČR zakotvené v Bezpečnostní strategii ČR.
r Podporovat co nejtěsnější a nejširší vzájemnou spolupráci a plné využívání dohody
Berlín+ ze strany EU.
r Zasazovat se o zintenzívnění spolupráce NATO–EU v oblasti vojenských schopností.
r Udržet úzkou koordinaci politiky rezortu MO vůči NATO a EU.
–
–
–
–

V roce 2004 by Ministerstvo obrany mělo reagovat na:
ukončení alianční operace v BaH (SFOR) a zahájení vojensko-civilní operace EU,
vznik EDA,
vznik plánovací buňky EU (v evropském štábu EU) a
efektivně se zapojit do navrhování dokumentů HG 2010 a vypracování koncepce
sil rychlé reakce EU.
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