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Anotace:
Tento článek shrnuje stávající vývoj evropských bezpečnostních a vojenských 

struktur. Rekapituluje počátky vzájemné bezpečnostní spolupráce, která trvá od konce 
II. světové války, věnuje pozornost autonomním evropským projektům (Západní unie, 
Západoevropská unie) a posuzuje jejich úspěšnost. Text sumarizuje nejdůležitější kroky 
učiněné Evropskou unií v 90. letech, zabývá se problematikou Společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie, naplňováním tzv. Petersbergských úkolů, vytvá-
ření evropských kapacit pro zvládání krizí a dotýká se vztahů mezi NATO, Evropskou 
unií a Západoevropskou unií.

¬¬¬

Úvod
Česká republika se v příštím roce stane řádnou členskou zemí Evropské unie. 

Vedle řady výhod náš vstup s sebou přinese také řadu povinností. Evropská unie již 
dávno není jen ekonomickým integračním uskupením, ale začíná stále důrazněji hrát 
významnou roli v systému mezinárodních vztahů také jako důležitý politický a mocen-
ský aktér mezinárodní politiky. Tato nová role znamená nejen výzvu, ale také přijetí 
části odpovědnosti za mezinárodní uspořádání, za zachování bezpečnosti a míru. Česká 
republika jako členský stát se bude muset na této odpovědnosti také podílet a vstupem 
do EU přijme za své i další úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti.

Počátky politické a vojenské integrace
Kořeny evropské integrace, která vyústila ve stávající podobu Evropské unie, lze 

hledat po skončení II. světové války. Západní Evropa, zdevastovaná válečným konflik-
tem, vyčerpaná a oslabená, hledala cesty k urychlení poválečné obnovy, normalizace 
vzájemných vztahů a k posílení svých pozic v možné konfrontaci se Sovětským svazem 
a jeho spojenci. Těsně po válce k těmto skutečnostem přistupoval též fakt nevyřešené 
budoucnosti a státoprávního uspořádání Německa.
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Jedním z prvních kroků v oblasti západoevropské politické a vojenské spolupráce 
bylo podepsání Dunkerqueské smlouvy mezi Francií a Velkou Británií dne 4. března 
1947. Tato dohoda byla reminiscencí na dohodu z roku 1904 a jejím smyslem bylo 
zachování ostražitosti vůči Německu a byla zaměřena proti možné obnově německé 
útočné politiky. Především Francie vystupovala ještě do počátku 50. let velmi opatrně až 
odmítavě k případné mocenské a vojenské obnově Německa a těsně po válce považovala 
Německo za větší nebezpečí než Sovětský svaz.

Zlom s sebou přinesl rok 1948, který byl ve znamení sovětských geopolitických 
úspěchů a rozšiřování, resp. upevňování vlivu SSSR v zemích střední a východní 
Evropy. Byl nastolen komunistický režim v Československu a také zesílila snaha Sovětů 
o začlenění Finska do svého zájmového prostoru. V reakci na tyto události byla v prů-
běhu března urychleně svolané konference pěti západoevropských zemí – Belgie, Fran-
cie, Lucemburska, Velké Británie a Nizozemí, podepsána 17. března 1948 v Bruselu 
Smlouva o hospodářské, sociální a kulturní spolupráci a kolektivní sebeobraně. V textu 
Bruselské smlouvy bylo deklarováno, že pokud se kterákoliv signatářská země stane 
objektem ozbrojené agrese, poskytnou jí ostatní účastnické státy veškerou vojenskou 
pomoc. Bruselskou smlouvou bylo ustaveno první, byť velmi volné, evropské obranné  
uskupení, označované jako Západní unie. Prvním vrchním velitelem jeho ozbrojených 
sil byl jmenován legendární britský polní maršál sir Bernard Law Montgomery. Vytvo-
ření svazku zemí Bruselské smlouvy bylo též významným impulsem pro užší trans-
atlantickou vojenskou a politickou spolupráci, která posléze vyústila ve vytvoření 
Severoatlantické aliance podpisem Washingtonské smlouvy dne 4. dubna 1949.

Evropské obranné společenství
Začátek studené války a vypuknutí války v Koreji mělo výrazný dopad na bez-

pečnostní klima a podobu vojenské a politické spolupráce západních států. V polovině 
srpna 1950 se obrátil německý kancléř Konrád Adenauer na představitele okupačních sil 
s naléhavou žádostí o zkvalitnění bezpečnostního jištění demilitarizované a jen částečně 
suverénní Spolkové republiky Německo (SRN). Tato žádost o umožnění vytvoření 
německých ozbrojených sil se zdála v důsledku existence sovětské hrozby opodstatněná, 
avšak stále přetrvávaly značné obavy, zejména ze strany Francie, z obnovení vojenské 
moci Německa. Proto francouzská vláda přišla s návrhem na vytvoření společných 
evropských ozbrojených sil, v nichž by byly německé jednotky rozptýleny a kontrolo-
vány neněmeckým velením. Myšlenka evropské armády a jejího rámce, Evropského 
obranného společenství (EOS), byla podporována USA a SRN, naopak velká Británie 
se odmítla této formy spolupráce účastnit, nicméně se nevyslovila proti projektu jako 
takovému. Evropská armáda měla být složena z národních bojových skupin, doplněných 
o mezinárodní tankové divize a letectvo. Tato koncepce by umožnila SRN vybudovat 
vlastní ozbrojené síly o rozsahu až 1 500 000 osob, avšak bez těžkých zbraní. Dne        
26. května 1952 byla podepsána tzv. Generální smlouva mezi třemi západními oku-
pačními mocnostmi a SRN, která formálně ukončila vzájemný válečný stav a udělo-
vala SRN státní suverenitu. O den později, tzn. 27. května 1952, byla v Paříži pode-
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psána dohoda o vytvoření Evropského obranného společenství. Velká Británie sice do 
něj nevstoupila, ale písemně se zavázala k jeho podpoře. Dohoda potvrdila rovnopráv-
nou účast SRN a zdůraznila přímou vazbu EOS na severoatlantickou alianci. Evropské 
obranné společenství se mělo stát nadnárodní organizací se společnými ozbrojenými 
silami, rozpočtem a politickými orgány. Integrovaná armáda se 14 francouzskými, 12 
německými,    12 italskými a 5 divizemi států Beneluxu by velitelsky podléhala NATO. 
Smlouva o EOS vyžadovala ratikaci v parlamentech účastnických zemí a to se ukázalo 
celému projektu osudné. Paradoxně francouzský parlament, tedy parlament země, jehož 
vláda s projektem přišla, byl hrobařem Evropského obranného společenství. V březnu 
1953 totiž hlasy komunistů, socialistů a gaulistů odmítl smlouvu ratikovat a celý pro-
jekt se rázem ocitl v troskách.

Západoevropská unie
S přijatelným řešením situace po krachu EOS přišli Britové, kteří navrhli oživení 

a rozšíření Bruselského paktu. Tato organizace měla v roce 1948 formální charakter 
a byla co do významu zcela zastíněna Organizací Severoatlantické smlouvy. Na návrh 
britské strany byly k účasti v Bruselském paktu přizvány SRN a Itálie. Teritoriálně 
i kompetenčně rozšířené uskupení přijalo název Západoevropská unie, která byla for-
málně založena podpisem Pařížských dohod 23. října 1954. Západoevropská unie pře-
bírala některé funkce bruselského paktu, včetně kontroly nad německou remilitarizací, 
a zejména pak závazek vzájemného poskytnutí pomoci v případě napadení. Podpisem 
dohod se Velká Británie zavázala udržovat svá vojska na kontinentě, západní okupační 
jednotky v Německu získaly spojenecký statut, SRN dostala povolení k výstavbě           
12 divizí národní armády a k zahájení zbrojní výroby a její vláda byla uznána jako 
jediný představitel německého lidu. Souběžně dostala Německá spolková republika 
doporučení k přijetí do Severoatlantické aliance. Dne 5. května 1955 vstoupily Pařížské 
dohody v platnost a o čtyři dny později (přesně 10 let po ukončení II. světové války 
v Evropě) se Německá spolková republika stala členským státem NATO.

Organizace Severoatlantické smlouvy se stala v následujícím období primární 
obrannou a bezpečnostní organizací západoevropských států. De facto s výjimkou 
vojenské rehabilitace SRN a fungování ZEU jako pojítka mezi Velkou Británií a eko-
nomickými integračními uskupeními kontinentálních zemí neplnila Západoevropská 
unie až do konce studené války svoji funkci a postupně, přes politické pokusy o její 
reaktivaci v 80. letech, degradovala na formální a nepříliš akceschopnou organizaci. 
S výjimkou operace „Cleansweep“ v letech 1987—1988, kdy se síly ZEU podílely na 
odminování Perského zálivu po irácko-íránské válce, byla tato organizace z hlediska 
obrany a bezpečnosti pouze ojediněle využívána a její činnost se odehrávala spíše na 
politicko-vojenské úrovni.

Bezpečnostní vs. ekonomická integrace Evropy
Jestliže vojenská a bezpečnostní integrace západní Evropy byla do značné míry 

neúspěchem, mnohem úspěšnější byla integrace ekonomická. Užší kooperace v hos-
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podářské oblasti, zejména při distribuci americké pomoci v rámci Marshallova plánu, 
ale také při racionálnějším řízení a kooperaci v oblasti využívání strategických suro-
vinových zdrojů a klíčových průmyslových a těžebních odvětvích se zdála v pováleč-
ném období mimořádně výhodná. Výrazem této snahy o ekonomickou integraci se stalo 
založení prvního integračního uskupení, Evropského společenství uhlí a oceli (Mon-
tánní unie) v roce 1951. Tato organizace koordinovala a dohlížela na uhelný a ocelářský 
průmysl a vytvořila v podstatě volný bezbariérový trh s těmito komoditami na terito-
riu signatářských států, tj. Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemí a Německé 
spolkové republiky. Tento krok, který předznamenal následující desetiletí úspěšného 
ekonomického propojování západní Evropy, měl také významný bezpečnostní rozměr, 
neboť prostřednictvím Montánní unie bylo umožněna ostatním státům kontrola prů-
myslových odvětví (zejména německých), která byla v té době nejdůležitějším sektorem 
pro válečné hospodářství. Montánní unie byla úspěšným počátkem evropské ekono-
mické integrace, pokračujícím v podobě Evropských společenství a Evropské unie a lze 
konstatovat, že západoevropské státy byly velmi úspěšné v integraci ekonomické, avšak 
v integraci vojenské a bezpečnostní byl pokrok minimální a značně formální. Až do    
90. let je proto evropská obrana a bezpečnost v podstatě výlučně svázána s existencí 
NATO a opírá se o vojenskou přítomnost USA v Evropě.

Evropská unie
Rozpad bipolárního světa v 90. letech XX. století a změněná geopolitická a bez-

pečnostní situace ovlivnila také přístup evropských států k otázkám obrany a bezpeč-
nosti. Společně s rozhodnutím o další hlubší politické a ekonomické integraci zahájili 
tehdejší členské státy Evropských společenství také kroky k užší spolupráci v oblasti 
zahraniční politiky a bezpečnosti. Toto rozhodnutí ES hrát aktivnější a jednotnější roli 
v mezinárodní politice a při zajišťování bezpečnosti v Evropě se odrazilo v textu Maas-
trichtské smlouva (Smlouva o Evropské unii) z roku 1991 (v platnost vstoupila v roce 
1993), kdy v článku J této dohody se členské státy usnesly na prosazování a společné 
realizaci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Cílem této politiky je 
zabezpečení společných hodnot, základních zájmů a nezávislosti Evropské unie, posi-
lování její bezpečnosti a bezpečnosti jejích členů, ochrana míru a mezinárodní bezpeč-
nosti v souladu s principy Charty OSN, jakož i s principy helsinského Závěrečného 
aktu a s cíli Pařížské charty, podpora mezinárodní spolupráce a rozvoj a upevňování 
demokracie, právního státu a respektování lidských práv a svobod. Teze obsažené 
v Maastrichtské smlouvě, později precizované v Amsterodamské smlouvě a navazují-
cích dokumentech, znamenaly velký průlom v chápání postavení Evropské unie, která 
se naplňováním Společné zahraniční a bezpečnostní politiky opouští roli pouhé mezi-
národní hospodářské organizace a stává se významným aktérem v oblasti mezinárodní 
politiky a bezpečnosti, který na mezinárodním poli zastupuje a prosazuje jednotná sta-
noviska a zájmy členských států. Společná zahraniční a bezpečnostní politika se stává 
tzv. II. pilířem Evropské unie a je velmi důležitou podstatnou součástí, na níž evropská 
integrace spočívá. (Jednotlivé pilíře jsou základními politikami EU. I. pilíř tvoří Evrop-
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ská společenství, II. pilíř SZBP a III. pilíř policejní a justiční spolupráce.) Společná 
zahraniční a bezpečnostní politika má mezivládní charakter, rozhodovací i výkonné 
pravomoci zůstávají v rukou členských zemí, přičemž o většině záležitostí se rozhoduje 
jednomyslně. Hlavním orgánem v rámci SZBP je Rada, která sdružuje ministry zahra-
ničí členských zemí. Strategická rozhodnutí přijímají hlavy členských zemí na zasedá-
ních Evropské rady, tzv. summitech EU. 

Samotná Evropská unie se až do konce devadesátých let neprolovala jako 
bezpečnostní organizace s podstatnější rolí v otázkách bezpečnostních a vojenských 
nástrojů. Přestože implicitně fungovala evropská integrace jako bezpečnostní komunita 
již po několik desetiletí, přímo vstoupila na pole použití vojenské síly k podpoře politic-
kých cílů, například v humanitární intervenci, až v závěru devadesátých let v souvislosti 
s několika silnými mezinárodními impulsy. Na jedné straně se podstatným způsobem 
proměnilo vnější prostředí a tradiční postoje některých důležitých evropských velmocí, 
na straně druhé pak angažovanost EU v této oblasti ovlivnila řada krizí, které se sice 
neodehrávaly přímo na jejím území, ale měly na členy Unie podstatný vliv.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika se však ve svých počátcích potýkala 
s nemožností opřít se o konkrétní vojenské instrumenty, a proto se v praxi její prosazo-
vání ukazovalo jako bezzubé a neúčinné. Například po irácké invazi do Kuvajtu v srpnu 
1990 členské státy ES jednotně podpořily uvalení ropného embarga a sankcí OSN na 
Irák. Další fáze této krize zahrnující robustní vojenskou akci však tuto jednotu roz-
vrátila. Tehdejší spolupráce členských států ES v oblasti zahraniční politiky absolutně 
postrádala vojenské nástroje a nakonec každý členský stát zaujal vlastní pozici. Zku-
šenost z rodícího se koniktu v Jugoslávii byla ještě tragičtější. Na počátku koniktu 
převládlo přesvědčení, že to bude dobrá příležitost pro civilní roli ES při jeho řešení. 
Role vyjednávačů ES, neozbrojených pozorovatelů přímo v Chorvatsku i následný spor 
o uznání Chorvatska a Slovinska odhalily řadu nedostatků, které se oblastí SZBP prolí-
naly po celá devadesátá léta. Proto se stále častěji ozývaly hlasy požadující vytvoření 
skutečných vojenských kapacit, které by politická rozhodnutí realizovaly v praxi.

Souběžně s postupující emancipací Evropské unie v oblasti zahraniční a bez-
pečnostní politiky dochází k debatám o smyslu a úkolech ostatních existujících evrop-
ských bezpečnostních organizací. Především je přehodnocena role Západoevropské 
unie, o níž se začíná uvažovat jako o nástroji praktického výkonu Společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky. Západoevropská unie se v důsledku mezinárodní situace anga-
žuje v řadě misí, převážně vojensko-policejního charakteru. Od roku 1993 se podílela 
ve spolupráci s NATO na námořní operaci „Sharp Guard“ v Jadranu, jejímž cílem 
byla kontrola dodržování embarga vůči Jugoslávii, na Dunajské operaci, jejímž cílem 
byla kontrola dodržování téhož embarga na Dunaji a na operaci „Deny Flight“ určené 
k vynucení bezletové zóny nad Bosnou a Hercegovinou.

Na zasedání členských států Západoevropské unie, jejímiž řádnými členy je dnes 
10 členských států EU a zbývajících 5 států EU má statut pozorovatele, které se usku-
tečnilo v roce 1992 v Petersbergu, bylo pro tuto organizaci znovu denováno pole 
její působnosti. Úkoly, které měla tato organizace v 90. letech plnit, byly (podle místa 
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schůzky se nazývají souhrnným označením „petersbergské úkoly“) stanoveny násle-
dovně: účast na humanitárních akcích, záchranných a pátracích akcích a akcích na udr-
žení a prosazení míru. Měla-li mít Západoevropská unie i nadále nějaký smysl, bylo 
nezbytné najít pro ni takové úkoly a takový prostor, které by jasně určily její poslání, 
uspokojovaly evropské emancipační snahy a zároveň nekonkurovaly NATO a odrážely 
reálné potřeby při zajišťování bezpečnosti. Reálně začala ZEU tyto úkoly plnit zejména 
při poválečné obnově Bosny a Hercegoviny, kdy pod mandátem EU zajišťovala v letech 
1994—1996 správu a policejní dozor ve městě Mostar, dále v letech 1997—2001 formou 
policejní mise v Albánii. V letech 1999—2001 pomáhala při odminování dříve občan-
skou válkou postižených částí Chorvatska a v letech 1998—1999 prostřednictvím svého 
satelitního centra prováděla sledování bezpečnostní situace v Kosovu. Zejména poslední 
dvě uvedené akce byly již vedeny na základě článku J Maastrichtské smlouvy a EU se 
také podílela na jejich nancování. ZEU byla také aktivní v širším evropském prostoru 
v navazování různých forem spolupráce s dalšími státy. Vytvořila proto další kategorie 
členství – pro evropské státy NATO stojící mimo EU to byl statut přidruženého člena 
a pro kandidátské státy EU statut přidruženého partnera. Celkem tak tvořilo „rodinu 
států ZEU“ v roce 1999 28 států (10 plných členů, 6 přidružených členů, 5 pozorovatelů 
a 7 přidružených partnerů).

V roce 1997 byla státy Evropské unie podepsána další významná dohoda revidu-
jící a doplňující stávající Smlouvu o Evropské unii, Amsterodamská smlouva (platná od 
1999), která dále zpřesňuje a prohlubuje Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. 
Touto smlouvu je mj. také vytvořena funkce vysokého představitele SZBP, byl zaveden 
nástroj „konstruktivního zdržení se“ při rozhodování o akcích SZBP, ustavena jednotka 
pro politické plánování a včasné varování a došlo k výslovnému přejmutí tzv. peters-
bergských úkolů do Smlouvy o EU. 

V prosinci 1998 se uskutečnila britsko-francouzská schůzka v St. Malo, kde se 
vedoucí vojenské mocnosti Evropské unie dohodly na uvolnění cesty k vytváření samo-
statného vojenského potenciálu EU. De facto to znamenalo počátek likvidace Západo-
evropské unie jakožto autonomní organizace nezávislé na EU a integrace části jejích 
struktur a převzetí jejích úkolů Evropskou unií. V roce 1999 se stává vysokým předsta-
vitelem SZBP bývalý generální tajemník NATO Javier Solana a jeho úkolem bylo právě 
zajištění splynutí ZEU s EU, praktické naplňování SZBP a zastupování EU navenek. 
Novou iniciativou budovanou v rámci EU se stává Evropská bezpečnostní a obranná 
politika (EBOP), která je integrální součástí SZBP a cíle SZBP jsou jejím prostřednic-
tvím prováděny v praxi. Smyslem EBOP je posílení kapacit Evropské unie k ochraně 
míru a posilování mezinárodní bezpečnosti podle principů Charty OSN a plnění peter-
sbergských úkolů. Deklarovaným cílem Evropské bezpečnostní a obranné politiky není 
ustavení evropské armády, ale vytvoření takových vojenských a civilních kapacit a nut-
ného institucionálního zázemí, které Evropské unii umožní rychle reagovat na krizové 
situace.

Konkrétní rozhodnutí o podobě struktur k provádění EBOP padlo v prosinci 1999 
na summitu Evropské unie v Helsinkách, kde byl stanoven Evropský základní cíl (Euro-
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pean Headline Goal). Jeho podstatou bylo vytvoření vojenských kapacit Evropské unie 
do roku 2003 v rozsahu až 15 brigád (50—60 000 osob) schopných rozmístění v kri-
zové oblasti do 60 dní od rozhodnutí o vyslání a udržitelných v prostoru zasazení po 
dobu 1 roku, s odpovídající leteckou a námořní podporou (500 letadel a 15 lodí), včetně 
logistického zajištění, průzkumu a velení a řízení. Část těchto sil musí být připravena 
k nasazení do 48 hodin.

Součástí EBOP je však i rozvíjení nevojenských prostředků zvládání krizí a proto 
v červnu 2000 bylo rozhodnuto o stanovení civilního mechanismu pro řešení krizí a bylo 
rozhodnuto o vytvoření evropské policejní jednotky (5000 osob) pro účast v mezinárod-
ních misích, operační nejpozději do roku 2003. Na konferenci v listopadu 2000 v Bru-
selu členské a kandidátské země EU deklarovaly, jaké kapacity (Force Catalogue) jsou 
připraveny poskytnout k plnění Evropského základního cíle. V celkovém souhrnu při-
slíbily 100 000 vojáků, z toho 30 000 příslušníků leteckých a námořních sil, 100 lodí 
a 400 letadel, a to včetně zajištění potřebné rotace. Česká republika nabídla do sil Evrop-
ské unie mechanizovaný prapor, rotu speciálních sil, rotu chemické obrany, zdravot-
nický prapor, roj vrtulníků a „humanitární centrum“. 

Zároveň bylo rozhodnuto o vytvoření příslušných nových institucí Evropské unie. 
Těmito orgány jsou Politicko-vojenský výbor, který je stálým orgánem zabývajícím 
se všemi aspekty SZBP, včetně vojenských. V případě vojenské krize má vykonávat 
politické řízení operace v rámci autority Evropské rady. Dále se jedná o Vojenský 
výbor EU, což je orgán složený z náčelníků generálních štábů členských států, případně 
jejich zástupců. Tento výbor má sloužit jako hlavní poradní orgán Politicko-vojenského 
výboru ve vojenských záležitostech a předkládat mu svá doporučení . Poslední institucí 
je Vojenský štáb EU, který má za úkol vykonávat funkci centra včasného varování, situ-
ačního hodnocení a strategického plánování.

Další zpřesnění přinesla konference ve francouzském Nice v roce 2000 preci-
zovala mechanismy rozhodování a provádění EBOP, odstranila ustanovení denující 
vztahy mezi Evropskou unií a Západoevropskou unií, neboť již předpokládala, že 
otázky SZBP a EBOP jsou záležitostí samotné EU, dále vytvořila stálé instituce EBOP 
určené k politické kontrole a strategickému řízení v krizích a také stanovila možné způ-
soby účasti třetích zemí na EBOP a podobě vztahu mezi EU a NATO. 

Budování institucí Evropské bezpečnostní a obranné politiky bylo v podstatě 
dokončeno v roce 2001, kdy začal fungovat stálý Politický a bezpečnostní výbor, Vojen-
ský výbor EU a Vojenský štáb EU. Už o rok dřív byla de facto zastavena činnost Zápa-
doevropské unie. Na summitu v belgickém Laekenu v prosinci 2001 proto Evropská 
unie již mohla deklarovat, že je schopna provádět a řídit některé operace (petersberg-
ské mise) samostatně. První misí, kterou Evropská unie ve změněných podmínkách 
SZBP zahájila, byla Policejní mise EU v Bosně a Hercegovině (EUPM) dne 1. 1. 2003                  
a 31. 3. 2003 následovala Vojenská mise EU ve FYROM (Concordia), kde EU převzala 
úkoly plněné dosud armádami NATO.

První samostatné nasazení sil Evropské unie mimo evropský kontinent byla rea-
lizována během letošního léta v Kongu v okolí města Bunia (operace Artemis). Šlo 
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o první vojenský zásah EU mimo Evropu a bez NATO, pod mandátem OSN. Vedení 
jednotek bylo svěřeno Francii a počet účastnících se evropských vojáků byl stanoven na 
1 800 osob (z toho 1200 přímo v okolí města Bunia), přičemž Francie poskytla více než 
polovinu deklarovaných sil (až 1.000 vojáků). Francouzské síly byly doplněny belgic-
kými, britskými a švédskými jednotkami. Evropské jednotky doplnily dva africké státy 
– Senegal a Jihoafrická republika. Vojenské rozmístění evropských sil v Kongu bylo pří-
ležitostí pro otestování Evropské bezpečnostní a obranné politiky, protože řešení kom-
plikované situace v Kongu s sebou neslo četná nebezpečí. Není však pochyb o tom, že 
konžská mise byla pro EU výzvou, jak dokázat smysluplnost a akceschopnost EBOP.

NATO a Evropské unie
Organizace Severoatlantické smlouvy i přes výrazný pokrok v otázkách Evrop-

ské bezpečnostní a obranné politiky zůstává primárním a nezpochybněným garantem 
evropské bezpečnosti a přítomnosti USA v Evropě. Pro všechny státy Evropské unie, 
s výjimkou Finska, Irska, Švédska a Rakouska, zůstává primárním nástrojem společné 
obrany NATO se svoji transatlantickou dimenzí. Rozšiřující se NATO i rozšiřující se 
Evropská unie mají velmi podobnou členskou základnu a již tento fakt velmi výrazně 
předurčuje těsnou spolupráci mezi NATO a EU. Proto bylo hned od počátku nutné 
vymezit také vzájemné pozice a kompetence a EU připravuje svoji SZBP jako komple-
mentární k aktivitám NATO, tzn. že postupně vytváří podmínky pro vojenské akce 
vedené v případech, kdy se NATO nebude angažovat. Emancipace EU a existence 
NATO však neznamená vytváření nějakých paralelních a duplicitních struktur, neboť to 
by bylo nad možnosti evropských států. Proto v roce 1999 NATO na svém Washington-
ském summitu svolilo k umožnění přístupu Evropské unie k předem identifikovaným 
kolektivním prostředkům a schopnostem NATO. Konkrétní dohody o podrobnostech 
praktického fungování vztahu EU–NATO a jejich právního rámce se ovšem díky turec-
kému vetu podařilo úspěšně dojednat až po více než třech letech. V prosinci 2002 
vydaly EU a NATO společnou deklaraci o strategickém partnerství obou organizací 
v bezpečnostní oblasti a v březnu 2003 konečně završily technická jednání podpisem 
Rámcové dohody upravující konzultační a krizové mechanismy spolupráce, bezpeč-
nostní dohodu a přístup EU k prostředkům NATO pro provádění evropských vojen-
ských operací. Jedná se především o schopnosti operačního plánování ve velitelství 
SHAPE, předurčené síly a prostředky, velící a řídící struktury, včetně identifikace mož-
ného použití evropských velitelství a také došlo k dohodě o adaptaci obranného plá-
nování Aliance pro potřeby Evropanů. V praxi to zjednodušeně řečeno znamená, že 
jednotky, struktury a prostředky určené pro NATO mohou být Evropskou unií použity 
v případě řešení krize, na níž se NATO jako celek nechce podílet, resp. na níž se jako 
problematická jeví účast USA. Dohodnutí tohoto mechanizmu mj. s sebou neslo celou 
řadu potíží, neboť předpokládá používání prostředků i těch států NATO, které nejsou 
členy Evropské unie (Česká republika, Polsko, Maďarsko, Island, Norsko, Turecko) 
a neměli by tak z tohoto důvodu možnost spolurozhodování. Tento problém se však pro 
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některé země, včetně České republiky, v blízké budoucnosti vyřeší díky předpokláda-
nému rozšíření obou organizací.

Závěr
Rozvoj Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie je logickým 

důsledkem změn, které se odehrály v poslední dekádě minulého století v Evropě a ve 
světě. Výrazný posun v integraci evropského kontinentu a rostoucí odpovědnost evrop-
ských států za uchování míru a bezpečnosti ve svém důsledku přinášejí celou řadu 
nových výzev a problémů, k jejichž řešení mají evropské bezpečnostní struktury napo-
máhat. NATO sice nadále zůstává základní bezpečnostní organizací v euroatlantickém 
prostoru a je ztělesněním transatlantické vazby, která je pro bezpečnost a stabilitu 
v euroatlantickém prostoru v současnosti stále klíčová, avšak je doplňována autonom-
ními evropskými strukturami. Prohlubující se politická integrace zemí Evropské unie 
s sebou přináší posilování jejich schopností ovlivňovat vývoj mezinárodní bezpečnosti. 
Prioritou působení EU je prevence koniktů a široké spektrum vojenských a civilních 
kapacit staví Evropskou unii do role subjektu schopného zapojovat se do komplexního 
zvládání krizí. Evropská unie denuje a provádí svoji Evropskou bezpečnostní a obran-
nou politiku (EBOP), která je také důsledkem politické emancipace Evropské unie 
ve vztahu k USA. Deklarovaným cílem Evropské bezpečnostní a obranné politiky 
je vytvoření takových vojenských i nevojenských kapacit a nutného institucionálního 
zázemí, které Evropské unii umožní rychle reagovat na krizové situace, a to především 
v těch případech, kdy NATO jako celek (s USA) nebude do operace zapojeno. Ambicí 
této politiky tedy není primárně teritoriální obrana, která je svěřena NATO, ale plnění 
tzv. petersbergských úkolů. Postupná emancipace Evropské unie v oblasti obrany a bez-
pečnosti dává vzniknout novým kapacitám a vytváří podmínky pro růst důvěryhodnosti 
Společné zahraniční a bezpečnostní politiky i Evropské unie jako celku.
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