
EUGS: Začiatok novej éry pre bezpečnosť EÚ?  

Silvia Madarászová 

 
 

1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUGS: Začiatok novej éry pre 

bezpečnosť EÚ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Silvia Madarászová 



EUGS: Začiatok novej éry pre bezpečnosť EÚ?  

Silvia Madarászová 

 
 

2 

CESTA KU EUGS 

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica 

Mogheriniová 28. júna 2016 predstavila Európskej rade novú Globálnu stratégiu pre zahraničnú a 

bezpečnostnú politiku Európskej únie s názvom Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa 

(ďalej len EUGS). Je v poradí iba druhou bezpečnostnou stratégiou EÚ a vyšla až 13 rokov po prijatí 

svojej predchodkyne. 

Prvá bezpečnostná stratégia EÚ Bezpečná Európa v lepšom svete (ďalej len EBS) bola 

zverejnená v roku 2003. Vypracoval ju tím pod vedením vtedajšieho generálneho tajomníka Rady a 

vysokého predstaviteľa Európskej únie pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera 

Solana. Prvotným impulzom vzniku EBS bola rozptýlenosť členských štátov EÚ v otázke legitimity 

vojenskej intervencie do Iraku.
1
 EBS vznikla so zámerom zjednotiť zahraničné záujmy členských 

štátov únie a predísť vzniku politických priepastí medzi nimi, ktoré by mohli ohrozovať ich budúcu 

spoluprácu. Medzi základné body EBS patria spolupráca a súdržnosť členských štátov EÚ. Za 

najvážnejšie hrozby pre úniu považuje terorizmus, regionálne konflikty, zlyhávajúce štáty 

a organizovanú trestnú činnosť. Ako hlavné strategické ciele uvádza zapojenie EÚ do riešeniu 

hrozieb a budovanie bezpečnosti a mieru v susedných štátoch. Okrem zdôraznenia multilateralizmu 

a spolupráce však EBS neobsahuje žiadne konkrétne nástroje na dosiahnutie vytýčených cieľov alebo 

na odstránenie hrozieb. 

Po svojom zverejnení bola EBS hodnotená veľmi pozitívne. Musíme však dodať, že začiatok 

20. storočia bol pre úniu veľmi prosperujúcim obdobím. Predpokladaný bol tiež pozitívny vývoj 

svetového hospodárstva, rozšírenie mieru a zlepšenie medzinárodných vzťahov. Stal sa však pravý 

opak.
2
 Nové bezpečnostné hrozby, ako vojenského tak i nevojenského charakteru, sa silne dotkli aj 

únie, ktorá, ak si chcela udržať jeden zo základných pilierov európskeho bezpečnostného prostredia, 

musela sa na ne dostatočne pripraviť a adekvátne reagovať. 

V roku 2008 bola zverejnená správa o implementácii EBS, v ktorej sa už objavili aj ďalšie 

bezpečnostné oblasti akými sú kybernetická, klimatická či energetická bezpečnosť. V tomto smere 

bola správa krokom vpred, no ako aj samotný Solana uviedol v úvode správy, bola určené len na 

doplnenie, nie na nahradenie vtedajšej stratégie. To znamenalo, že súčasťou stratégie naďalej zostali 

aj jej pôvodné nedostatky. 

O rok neskôr zvolili členské štáty EÚ do funkcie Vysokého predstaviteľa únie pre zahraničné 

veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovú. Tá však bola presvedčená, že EÚ nepotrebuje 

novú „veľkú“ stratégiu a sústredila sa skôr na tvorbu substratégií, ktoré sa zameriavali iba na určitú 

vybranú problematiku
3
.Odlišný názor na tvorbu a vývoj bezpečnostnej a zahraničnej politiky EÚ 

mala Ashtonovej nástupkyňa vo funkcii vysokého predstaviteľa Federica Mogheriniová, ktorá už vo 

                                                        
1
 Szép,V. 2016. Az Európai Biztonsági Stratégiától a Globális Stratégiáig.http://jog.tk.mta.hu/blog/2016/07/az-

europai-biztonsagi-strategiatol-a-globalis-strategiaig 
2
 Ibid 

3
 Ibid č. 1,2 
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svojom prvom vystúpení v Európskom parlamente hovorila o potrebe reformovať zahraničnú politiku 

EÚ a tvorbu novej bezpečnostnej a zahraničnopolitickej stratégie EÚ určila za jednu zo svojich 

priorít počas pôsobenia v novej funkcii. 

 

ZROD NOVEJ STRATÉGIE 

Trinásť rokov po prijatí EBS, v kompletne zmenenom bezpečnostnom prostredí pod vedením 

Mogheriniovej radkyne Nathalie Tocciovej, sa začalo pracovať na novej bezpečnostnej stratégii. 

Tocciová uviedla dva hlavné ciele EUGS: (1) podporu súdržnosti a spolupráce členských štátov EÚ s 

cieľom vytvoriť silnejšiu úniu; (2) na rozdiel od EBS, určiť presné nástroje a metódy na dosiahnutie 

vytýčených cieľov, aby sa EUGS stala reálnym východiskom pri tvorbe a vykonávaní bezpečnostnej 

a zahraničnej politiky EÚ.
4
 

Tvorba stratégie prebiehala v dvoch fázach.
5
 V prvej, ktorá trvala od roku 2014 do polovice 

roku 2015, došlo k vypracovaniu analýzy pod názvom Európska únia v zmenenom bezpečnostnom 

prostredí, ktorá slúžila ako základ pre budúcu stratégiu. Hovorí sa v nej o nových hrozbách, ktorých 

vznik súvisí s globalizáciou, čoho výsledkom je skutočnosť, že svet sa stáva komplexnejším 

a jednotlivé štáty sú prepojenejšie než tomu bolo predtým. Nasledujú hlavné výzvy, ktoré sú 

kategorizované podľa jednotlivých oblastí sveta a v tretej časti dochádza aj k vymedzeniu 

konkrétnych nástrojov na dosiahnutie zahraničnopolitických cieľov, a takisto aj k prevencii, či 

odstráneniu bezpečnostných hrozieb.
6
 

Druhá fáza začínala v júni 2015, kedy bola Mogheriniová Európskou radou oficiálne 

poverená vypracovaním novej bezpečnostnej stratégie EÚ. Do procesu tvorby novej stratégie sa 

snažila vysoká predstaviteľka zapájať nielen expertov na zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ale aj 

členské štáty a  rôzne európske inštitúcie. S členskými štátmi, národnými parlamentmi a vládami 

organizovala Mogheriniová konzultácie prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.
7
 

Nie každý však bol s kvalitou tejto spolupráce spokojný a odzneli aj hlasy kritizujúce Mogheriniovú 

za ignorovanie názorov členských štátov. 

Ešte výraznejšia kritika, a to predovšetkým zo strany euroskeptikov, prišla na adresu 

Mogheriniovej za rozhodnutie nezverejniť obsah stratégie, a to až do jeho oficiálneho predstavenia 

pred európskymi lídrami na júnovom zasadnutí Európskej rady, ktoré bolo pôvodne naplánované na 

23.-24. júna 2016. Pri špekuláciách o možných dôvodoch tohto rozhodnutia v médiách najviac 

rezonovala teória o jej zámernom utajovaní, pretože jej súčasťou mal údajne byť aj plán na 

vytvorenie spoločnej armády EÚ a takýto obsah by mohol mať negatívny dopad - okrem iného - i na 

                                                        
4 Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI: Expert meeting: Europe, the EU and security.  Video on Youtube; 

https://www.youtube.com/watch?v=td3tOzctRSA 
5 Ibid č. 1,2,3 
6
The European Union in a changing global environment A more connected, contested and complex world,  

https://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf. 
7
 Pre názory opýtaných expertov viac viď: Towards an EU global strategy- Consulting the experts, 

http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/towards-an-eu-global-strategy-consulting-the-experts/. 
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výsledky britského referenda o odchode Británie z EÚ, ktoré sa zhodou okolností konalo taktiež 23. 

júna. Spúšťačom týchto úvah bol článok zverejnený na titulnej strane prestížneho anglického denníka 

The Times. Autori článku sa odvolávali na ručne písané poznámky niekoľkých diplomatov, ktorí 

mali možnosť vidieť stratégiu ešte pred jej zverejnením. Samotná Tocci však popierala, že by niečo 

podobné bolo v pláne.
8
 

Obyvatelia Británie sa 23. júna väčšinovo vyjadrili  za vystúpenie svojej krajiny z EÚ. 

Všetky odpovede na otázky týkajúce sa obsahu EUGS boli jasné až o päť dní neskôr, po jej 

oficiálnom zverejnení na posunutom zasadnutí Európskej rady. No nejednota v hodnotení stratégie 

panuje aj po jej publikovaní. Zmiešané pocity z nej majú nielen politici, či už z členských štátov 

alebo členovia Európskeho parlamentu, ale i experti na zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. 

Priebežné dokumenty, postup prijatia, samotný názov, ale aj fámy o armáde EÚ predpovedali vznik 

komplexnej stratégie s ambicióznou predstavou o podobe a smerovaní zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky únie. Podľa mnohých hodnotení sa však tieto očakávania nepodarilo naplniť.  

 

VEĽKÁ NÁDEJ NA JEDNEJ, SILNÁ KRITIKA NA DRUHEJ STRANE 

 EUGS je so svojimi 51 stranami v porovnaní s EBS relatívne rozsiahlym dokumentom. 

Otvárajú ju Mogheriniovej úvodne slová vyzdvihujúce globálne postavenie a zodpovednosť EÚ, ako 

v bezpečnostnej, tak aj v ekonomickej sfére. Mogheriniová zdôrazňuje aj súdržnosť členských štátov 

únie, ktorú považuje za základ silného spoločenstva. Taktiež tvrdí, že zámerom EUGS je podporovať 

autonómiu EÚ, no nie na úkor multilateralizmu, ktorý je základom fungovania medzinárodného 

systému. Dosahovať svoje globálne ciele môže EÚ v spolupráci so svojimi partnermi, 

spomedzi ktorých vyzdvihuje Mogheriniová predovšetkým NATO. Vo veľmi pozitívnom tóne hovorí 

aj o nevyhnutnosti prekonať ilúziu o  existencii medzinárodnej politiky s nulovým súčtom. Dá sa 

súhlasiť s názormi, že ide o veľmi naivný prístup, ktorý by v reálnej medzinárodnej politike neobstál. 

Aktéri medzinárodnej politiky, ako napríklad Turecko, Rusko alebo Daeš, bežne stavajú svoje 

konanie na princípe nulového súčtu.
9
 

Pravdepodobne najzaujímavejšou časťou úvodu je ohraničenie výrazu „globálny“, ktorý sa 

v tomto prípade nevzťahuje iba na geografické vymedzenie, ale naznačuje aj rozsiahlu škálu politík, 

cieľov a nástrojov, s ktorými EUGS operuje. Tie sú určené na dosiahnutie jej hlavného zámeru, 

ktorým je vznik silnejšej EÚ. O tom svedčia i často citované prvé vety samotnej stratégie: 

„Potrebujeme silnejšiu Európu. To si zaslúžia naši občania a to je to, čo očakáva svet....Naša únia je 

ohrozená.“
10

 

                                                        
8
 Is there a secret plan to create an EU army?, The Guardian, 27 May 2016, 

http://www.theguardian.com/politics/2016/may/27/is-there-a-secret-plan-to-create-an-eu-army. 
9 Globální strategie EU: Obecná přání bez jasného plánu, Evropské hodnoty, Praha, 30.6.2016, 

http://www.evropskehodnoty.cz/globalni-strategie/. 
10

 EUGS, 2016. s. 5 https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_sk_.pdf. 
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Samotná EUGS je rozdelená na štyri časti. Ako prvé sú vymedzené záujmy - ako je uvedené 

v texte záujmy občanov EÚ - ktorými sú mier, bezpečnosť, prosperita, demokracia a globálny 

poriadok založený na pravidlách (rozumie sa pod tým multilaterálne usporiadanie medzinárodného 

spoločenstva na základe medzinárodného práva a Charty OSN). Po nich nasledujú zásady vonkajšej 

činnosti, ako napríklad jednota, angažovanosť, zodpovednosť a partnerstvo. Hlavnú časť stratégie 

tvoria priority vonkajšej činnosti EÚ, ktorými sú: (1) Bezpečnosť únie - hovorí sa v nej o posilnení 

vojenských kapacít EÚ a o dosiahnutí jej väčšej strategickej a obrannej autonómie. Vyzdvihuje aj boj 

proti terorizmu, spoluprácu tajných služieb, kybernetickú, energetickú bezpečnosť a lepšiu 

strategickú komunikáciu; (2) Odolnosť únie smerom na juh a na východ - tu sa dokument hlavne 

zameriava na susedskú politiku, rozširovanie EÚ a na efektívnejšiu migračnú politiku; (3) 

Integrovaný prístup ku konfliktom a krízam - pri riešení kríz a konfliktov EÚ plánuje uplatňovať 

viacúrovňový a mnohostranný prístup s cieľom dosiahnuť udržateľný mier; (4) Kooperatívne 

regionálne usporiadanie - v prvom rade sa vyzdvihuje európsky bezpečnostný poriadok, ktorý bol 

porušený zo strany Ruska. Taktiež sa hovorí o spolupráci aj s inými regionálnymi a subregionálnymi 

organizáciami pôsobiacimi na Blízkom východe, v Afrike alebo vo východnej Ázii. Zdôrazňuje sa 

i spolupráca s Arktickou radou a prehĺbenie transatlantických vzťahov; (5) Globálne riadenie pre 21. 

storočie - podľa ktorého sa EÚ spolu s ďalšími organizáciami, štátnymi a neštátnymi aktérmi zaviaže, 

že bude realizovať globálne riadenie, ktoré je založené na princípoch medzinárodného práva 

zabezpečujúceho ľudské práva, udržateľný rozvoj a prístup k zdrojom, pričom cieľom tohto riadenia 

nie je iba zabezpečiť, ale aj reformovať súčasný systém (čo by znamenalo aj reformu OSN).  

Posledná časť stratégie pod názvom Od vízie k činom sa zameriava na nástroje a zmeny, ktoré 

sú nevyhnutné aby vyššie vymenované priority mohli byť dosiahnuté a udržateľné. 

Za najväčšie pozitívum môžeme považovať samotné vypracovanie a prijatie EUGS. 

V porovnaní s EBS, EUGS je oveľa podrobnejšie rozpracovaná, snaží sa vymedziť nielen všetky 

bezpečnostné hrozby ktorým EÚ v súčasnosti čelí, ale aj  smery jej zahraničnej politiky. Dôležité je, 

že nechýbajú ani nástroje zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Aj napriek tomu, že ide o najslabšie 

rozpracovanú časť stratégie, stále je to pokrok v porovnaní s EBS, ktorá žiadne nástroje nevymedzuje 

a teda ju ťažko možno považovať za reálnu bezpečnostnú stratégiu. EUGS je aj omnoho 

pesimistickejšie formulovaná, než jej predchodca, čo však odzrkadľuje súčasnú bezpečnostnú 

situáciu.  Mnohokrát citované úvodné vety EBS, podľa ktorých „Európa nikdy nebola 

prosperujúcejšia, bezpečnejšia a slobodnejšia. Násilie prvej polovice 20. storočia ustúpilo obdobiu 

mieru a stability, ktoré nemá v európskych dejinách obdoby.“
11

- jednoducho už dávno 

nezodpovedajú skutočnému bezpečnostnému stavu. 

Spomedzi pozitív, ktoré EUGS prináša, je potrebné spomenúť aj zmenu v susedskej politike 

EÚ. Menej pozornosti sa venuje demokracii a nútenému presadzovaniu demokratických ideí, či už  v 

susedských krajinách alebo u ďalších partnerov. Podobne to vidí aj Sven Biscop, ktorý vo svojej 

                                                        
11

 EBS, 2003, s.1. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIISK.pdf. 



EUGS: Začiatok novej éry pre bezpečnosť EÚ?  

Silvia Madarászová 

 
 

6 

analýze o EUGS hovorí o konečnom vzniku európskej reálnej politiky (realpolitik), ktorá umožní EÚ 

spolupracovať s krajinami bez toho, aby sa zameriavala na zmenu režimu. Podľa Biscopa to znamená 

iba odhodenie liberálneho utopianizmu, nie však liberálnych hodnôt a pomôže to tieto ideály 

dosiahnuť realistickou cestou. Demokraticky zriadená EÚ a ochrana ľudských práv však i naďalej 

zostávajú prioritnými cieľmi EÚ.
12

 

Namiesto demokratizácie sa viac zdôrazňuje individuálny prístup k jednotlivým štátom 

a budovanie ich odolnosti (resilience), čo znamená aj väčšiu odolnosť EÚ ako celku. Týmto sa stáva 

odolnosť jedným z kľúčových pojmov EUGS.  

Pozitívne sa dá vnímať aj razantný postoj EUGS voči ruskej agresii vo východnej Európe. 

EUGS naliehavo upozorňuje, že anexiou Krymu a destabilizáciou východnej časti Ukrajiny Rusko 

porušilo medzinárodné právo, čo únia za žiadnych okolností nebude akceptovať. Ešte väčším 

pozitívom je však fakt, že EUGS nevidí vzťahy s Ruskom čiernobielo, neodmieta úplnú spoluprácu 

s Ruskom v iných zahraničnopolitických a bezpečnostných oblastiach, ak sa ich záujmy prelínajú. 

Rusko sa stáva strategickou výzvou pre EÚ iba vo vzťahu svojich protiprávnych aktivít vo východnej 

Európe. Podobná miera flexibility je v rámci európskych politík raritou. Tie častokrát nasledujú iba 

priamočiary prístup, čo vo veľkej miere obmedzuje samotné riešenie problémov.  

Najkontroverznejšiu časťou celej stratégie je jednoznačne návrh na strategickú a obrannú 

autonómiu EÚ. V úvode EUGS Mogheriniová tvrdí, že v budovaní mieru a bezpečností bude EÚ 

naďalej využívať predovšetkým nástroje mäkkej moci, to však neznamená odmietnutie tvrdej sily. “Z 

pohľadu Európy sú mäkká a tvrdá sila previazané.“
13

 Neodmieta však ani úzku spoluprácu s NATO, 

ktorá by mala tvoriť základ pre kolektívnu bezpečnosť.  

EUGS sa preto pre tento aspekt nevyhla kritike z viacerých strán. Euroskeptici 

a konzervatívci v nej vidia úmysel lídrov EÚ vytvoriť európsku armádu, ktorá by podľa nich mala 

negatívny dopad na suverenitu členských štátov. Negatívne ju vnímajú aj tí politici, v rámci štátnej aj 

európskej úrovne, ktorí by radi videli EÚ i naďalej ako predstaviteľa čisto mäkkej moci 

a ekonomickej diplomacie. Silne ju však kritizujú aj experti, keďže väčšina z nich ju nepovažuje za 

reálnu.  V tomto smere EUGS okrem niekoľkých patetických viet nenavrhuje žiadne konkrétne 

postupy na vybudovanie autonómnej európskej obrany, taktiež nie je jasné, ako by potom vzťah 

medzi EÚ a NATO vyzeral, ako by mali rozdelené kompetencie, ako by bola riešená situácia štátov, 

ktoré sú členmi oboch organizácií, ktorým by sa zdvojili výdavky na obranu, a podobne. Tieto otázky 

dostali novú dimenziu v kontexte uplynulých týždňov, kedy diskusie o posilňovaní európskej 

obrannej politiky nabrali na politickej dynamike, čo sa odrazilo aj v prejave predsedu Európskej 

komisie Jean-Claude Junckera o stave únie, francúzsko-nemeckej obrannej iniciatíve či cestovnej 

mape pre nasledujúce obdobie z neformálneho summitu Európskej rady v Bratislave.  

                                                        
12

 Biscop, S. 2016. The EU Global Strategy: Realpolitik with European Characteristics. Security Policy Brief, 

No.75, June 2016. 
13

 Ibid č. 9.  
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Treba tiež spomenúť, že EUGS sa venuje zvyšovaniu obranyschopnosti EÚ netradične 

odvážne a otvorene, čo je už samo o sebe veľkým pokrokom. Je to niečo, čo bezpečnostná stratégia 

musí obsahovať, a obrana a bezpečnosť sú témami, ktorými – a to najmä v súčasnosti - je potrebné sa 

zaoberať. Bezpečnostná politika bola oproti vnútorným a ekonomickým záležitostiam v EÚ bohužiaľ 

dlho marginalizovaná. Vyústilo to v súčasnú nepripravenosť a neschopnosť čeliť bezpečnostným 

hrozbám pochádzajúcim mimo aj zvnútra únie. Vznik stratégie s väčšou ambíciou na obranu 

a posilnenie SBOP by teda v súčasných podmienkach už nemal vyvolávať rozhorčenie.    

 Ako vo svojej analýze uviedol aj Stefan Lehne, najväčším negatívom stratégie je fakt, že 

neodzrkadľuje skutočný stav zahraničnej politiky EÚ a uvádza skôr jej ideálnu podobu. Napriek 

tomu, že EUGS sa zameriava na záujmy, princípy a ciele, ktoré spájajú členské štáty EÚ, zabúda na 

skutočnú rozmanitosť názorov členských štátov vo viacerých zahraničnopolitických otázkach a na 

ťažkopádnosť európskych inštitúcií popri rozhodovaní.
14

 Kooperácia je častokrát braná ako 

samozrejmosť, cesta k jej dosiahnutiu však nie je jasná. Bezpochyby by stratégia mala mať za účel 

i povzbudzovanie na spoluprácu, no hranica medzi realitou a neobjektívnymi túžbami by nemala byť 

prekročená. 

Paradoxom je, že ďalšia zo slabín EUGS je spojená s jej globálnosťou, ktorú sme hodnotili 

pôvodne ako pozitívum. Je pozoruhodné, že stratégia sa snaží vymedziť všetky bezpečnostné hrozby 

a taktiež všetky ciele zahraničnej politiky - chýba z nej však ich určité poradie alebo hierarchizácia. 

Napriek tomu ide o stratégiu, ktorá má v prvom rade slúžiť ako východisko pri vypracovaní 

substratégií, ktoré by sa mali na jednotlivé problematiky zameriavať konkrétnejšie. I tak by sa už aj 

samotná EUGS mohla niektorým výzvam a cieľom, ktoré sú v súčasnosti aktuálnymi, venovať 

podstatne hlbšie, a to napríklad migračnej politike, alebo strategickej komunikácií s členskými štátmi.  

Hoci sa EUGS oproti EBS oveľa viac sústredí na podobu vykonávania bezpečnostnej 

a zahraničnej politiky, nástroje ostávajú taktiež jej slabšou stránkou. Obsahuje málo originálnych 

nápadov a oveľa viac sa stretávame s frázami, akými sú „budeme pokračovať v...je potrebné naďalej 

rozvíjať... či. musíme byť pripravené na......“ Podobné výrazy spolu s vyššie spomínanou 

všeobecnosťou môžu viesť k pocitu prehnanosti a abstraktnosti pri určitých častiach stratégie. Ako 

príklad môžeme uviesť časť o preventívnom mieri, podľa ktorej EÚ bude monitorovať základné 

príčiny, vykonávať včasné opatrenia, podávať správy, predkladať návrhy, mobilizovať delegácie, 

prehlbovať partnerstvá či rozvíjať politickú kultúru včasného zásahu. Viac konkrétneho však 

neuvádza. Podobne je tento nedostatok viditeľný aj pri predstavení EÚ ako aktéra globálneho 

riadenia. 

Medzi nedostatky je možné zaradiť aj fakt, že EUGS neurčuje žiadne časové limity na 

prijatie dôležitých opatrení na dosiahnutie cieľov, alebo na odstránenie hrozieb. Podľa súčasných 

                                                        
14 Lehne, S. 2016. The EU Global Strategy, a Triumph of Hope Over Experience. 

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64003. 
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plánov by však aktuálny stav stratégie mal byť každoročne preskúmaný, pričom zameriavať by sa 

malo vždy na posilnenie práve aktuálnych prvkov a na ďalšie vykonávanie.  

 

ZÁVER 

V porovnaní s EBS ide v prípade EUGS o oveľa podrobnejšie vypracovanú stratégiu, 

snažiacu sa reagovať na výzvy, ktoré sa vyskytujú v súčasnom globálnom i  európskom 

bezpečnostnom prostredí. Môžeme ju považovať aj za prvú skutočnú bezpečnostnú stratégiu EÚ. 

Z tohto pohľadu to vyzerá na dobrý štart. Dôležité je, aby tento pozitívny vývoj pokračoval i naďalej, 

aby plánované ročné prehodnotenia a debaty boli dodržané, aby EUGS vždy slúžila aktuálnej potrebe 

a aby sa pracovalo na postupnom odstránení nedostatkov. 

Môžeme hodnotiť text stratégie, alebo uvažovať nad jej dopadom na bezpečnostnú 

a zahraničnú politiku EÚ, no jej skutočná hodnota sa ukáže až časom. Rozhodujúcou bude jej 

schopnosť stať sa myšlienkovým a zdrojovým východiskom pre konkrétne substratégie a s tým aj 

tvorcom reálnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Jedna vec je nám však už teraz jasná: bez 

Veľkej Británie to bude mať EÚ aj v tomto smere oveľa ťažšie.  
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