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Európska únia 
ako svetový 
aktér

Náš každodenný život na 
Slovensku nie je odtrhnutý od 
problémov, ktorým dnes svet 
čelí. Všetci chceme žiť slobodne 
a v mierových podmienkach, 
vzdelávať sa, pracovať, venovať 
sa svojim záujmom, mať 
dôstojné životné podmienky, 
pestrú skladbu tovaru na 
pultoch obchodov, nízke ceny 
pohonných hmôt, kvalitné životné 
prostredie, kvalitnú dopravnú 
sieť atď. Chaos, konfl ikty 
a vojny v bezprostrednom 
i vzdialenejšom susedstve 
ohrozujú našu stabilitu 
a prosperitu. Veľké skupiny 
obyvateľstva v mnohých 
častiach sveta obracajú svoje 
nádeje k nám, aby mohli žiť 
v dôstojnejších podmienkach. 
Študijným cieľom kapitoly je 
ukázať na úlohy, ktoré musí EÚ 
riešiť, aby zabezpečila svoju 
bezpečnosť, stabilitu a prosperitu, 
ale aj význam, aký EÚ zohráva 
pre vonkajší svet. Spoznáme, aké 
sú charakteristické znaky EÚ ako 
svetového aktéra, aké stratégie 
vytvárame v záujme riešenia 
politických, ekonomických 
a sociálnych problémov 
v regiónoch sveta, ale aj 
globálnych problémov súvisiacich 
s chudobou, chorobami, 
klimatickými zmenami, so 
životným prostredím. Priblížime 
si úsilie o spoločný postup 
EÚ v otázkach zahraničnej  
a bezpečnostnej politiky, 
mocenský potenciál EÚ, výzvy, 
ktorým čelí, a oblasti, na ktoré sa 
chce v budúcnosti zameriavať. 
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Emancipácia EÚ ako 
svetového aktéra

Romano Prodi, predseda Európskej komisie v  ro-
koch  1999 – 2004, napísal: „My, Európania, zdieľame 
averziu voči našej vlastnej minulosti plnej vojen a 
národných nevraživostí, a preto chceme budúcnosť 
postaviť na mieri, ktorý spočíva na dialógu a na 
zdieľaných hodnotách. Európania si uvedomujú, že 
vojna je najhorším zo všetkých možných riešení a že 
vždy musí byť vnímaná až ako to posledné riešenie.“

Ekonomická pomoc v podobe Marshallovho plánu, za-
loženie NATO, spoločná podpora projektu európskej 
integrácie predstavujú kľúčové predpoklady, ktoré 
umožnili západnej Európe rozvíjať slobodné a  demo-
kratické pomery a  zároveň po boku USA prispieť k 
zadržiavaniu expanzívnej politiky Sovietskeho zväzu 
v období studenej vojny. 

Kolaps totalitných komunistických režimov v strednej 
a  východnej Európe, zjednotenie Nemecka a rozpad 
ZSSR vytvoril koncom 80. a zač. 90. rokov 20. storočia 
zásadne novú situáciu nie len v Európe, ale aj na glo-
bálnej úrovni. Výrazne sa mení charakter európskeho 
usporiadania. Obyvatelia bývalých krajín sovietskeho 
totalitného tábora, medzi nimi aj Slováci, prejavili slo-
bodnú vôľu po demokratickej budúcnosti a  členstve 
svojich krajín v EÚ a NATO.

Európska integrácia dostáva v  dvoch dekádach po 
skončení studenej vojny nové impulzy:

a) prehĺbenie integrácie - Maastrichtská zmluva, meno-
vá únia, Lisabonská zmluva;
b) rozširovanie – z 12 členov na súčasných 28 

Pozorujeme zvýšené úsilie o  emancipáciu EÚ ako sa-
mostatnej entity a globálneho aktéra so svojimi záuj-
mami. Vojna v Perzskom zálive v roku 1991 a regionál-
ny konfl ikt na území bývalej Juhoslávie ukázali, ako je 
potrebná spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 
EÚ. V  roku 2003 bola prijatá Európska bezpečnostná 
stratégia, ktorá predstavovala hlavný koncepčný doku-
ment pre európsku bezpečnostnú a obrannú politiku. 
Stratégia zdôrazňovala, že hrozby ako terorizmus, ší-
renie zbraní hromadného ničenia (jadrových, biologic-
kých a chemických), zlyhávajúce štáty, regionálne kon-
fl ikty a organizovaný zločin nie sú hrozbami výhradne 
vojenského charakteru, a  preto je potrebné využiť 
na ich riešenie politický dialóg, diplomatický nátlak, 

monitorovacie mechanizmy a  len v  nevyhnutných 
prípadoch použiť donucovacie opatrenia. EÚ sa orien-
tuje na rokovania a spoluprácu so štátmi a medzinárod-
nými organizáciami, najmä podčiarkuje nezastupiteľnú 
úlohu OSN (najmä Rady bezpečnosti), presadzovanie 
vlády práva. Jednoznačne uprednostňuje dlhodobé 
preventívne pôsobenie zamerané na sociálne a ekono-
mické príčiny bezpečnostných hrozieb a postkonfl ikt-
nú mierovú obnovu.

Dlhodobá vysoká kredibilita EÚ vyplýva zo skutočnosti, 
že úspešný proces rozšírenia EÚ patrí medzi najkom-
plikovanejšie mierové procesy v dejinách. Slovensko je 
súčasťou tohto úspešného projektu. Prijatie Lisabon-
skej zmluvy 1. 12. 2009 ďalej prehĺbilo dosiahnutý stu-
peň integrácie a EÚ sa stáva subjektom medzinárod-
ného práva.

Vzhľadom na zásadné zmeny globálneho bezpečnost-
ného prostredia (menej stabilný a  nebezpečný vývoj 
v susedstve EÚ, krízy v zahraničí, ktoré ovplyvňujú život 
obyvateľov EÚ) bolo potrebné vypracovať novú bezpeč-
nostnú stratégiu EÚ, ktorá bola predstavená v júni 2016 
pod názvom Globálna stratégia EÚ pre zahraničnú a bez-
pečnostnú politiku. Dokument zdôrazňuje potrebu posil-
nenia vojenských kapacít EÚ, upozorňuje na nebezpečen-
stvo terorizmu, energetickú a kybernetickú bezpečnosť. 
Prioritou je zvyšovanie odolnosti štátov a  spoločností 
na juh a východ od EÚ. Zameriava sa tiež na susedskú 
politiku, rozširovanie EÚ a migračnú politiku. Zdôrazňuje 
integrovaný prístup ku konfl iktom a krízam s využitím ši-
rokého spektra nástrojov, ako aj kooperatívne regionálne 
usporiadanie. Zároveň upozorňuje na otázku globálne-
ho riadenia založeného na rešpekte k medzinárodnému 
právu. Časť stratégie uvádza, že EÚ vďaka dostatočným 
spôsobilostiam musí byť dôveryhodná, súdržná (súlad 
medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ) a lepšie rea-
gujúca a musí vynakladať spoločné úsilie aj v oblastiach 
energetickej, ekonomickej a kultúrnej diplomacie. 

Potenciál EÚ

Európska únia je mocnosťou, ktorej sila plynie najmä 
z ekonomického potenciálu a z legislatívnej koordiná-
cie vo forme nadnárodných štruktúr. Práve prenesenie 
časti suverenity na nadnárodné inštitúcie  je najvýznam-
nejším špecifi kom procesu európskej integrácie. 

Charakteristickými znakmi jedného z hlavných aktérov 
svetovej politiky sú:
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- uplatňovanie politiky založenej na rešpektovaní de-
mokratických princípov, 

- rešpektovanie medzinárodného práva, 

- hľadanie multilaterálnych riešení a  využívať na to 
multilaterálne inštitúcie (OSN , WTO a pod.), 

- rešpektovať ľudské práva.

Ekonomický potenciál, vrátane ľudského potenciálu, 
technológií, exportného potenciálu, robí z EÚ význam-
ného globálneho aktéra. EÚ generuje najvyšší HDP na 
svete, EÚ má 15 % podiel na svetovom exporte, 14,8% 
na svetovom importe.

Populácia EÚ (EÚ - 28 k  1. 1. 2017 mala 511,8 milióna 
obyvateľov) je tretia najväčšia po Číne a  Indii. Jej 28 
členských štátov vytvára asi pätinu svetovej ekonomic-
kej produkcie (Európska komisia, 2014), je najväčším 
nákupcom tovaru z rozvojových krajín a najväčším pri-
spievateľom darcovskej pomoci. 

EÚ zohráva dlhodobo konštruktívnu úlohu v  medzi-
národných inštitúciách. V  otázkach obchodu v  rám-
ci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zohráva EÚ 
rovnakú úlohu ako USA. Vďaka objemu svojho HDP – 
14 biliónov EUR (EK, 2016) a otvorenosti svojho vnútor-
ného trhu s vývozom v hodnote 2 415 mld. EUR a do-
vozom v hodnote 2 188 mld. EUR (EK, 2016) zohráva EÚ 
ústrednú úlohu pri formovaní globálneho obchodného 
systému. Podobne významnú pozíciu majú Európania aj 
v Medzinárodnom menovom fonde. 

Významným potenciálom disponuje EÚ v  oblas-
ti vzdelávania, vedy, výskumu a  kultúry. V  prvej 
stovke uznávaného Šanghajského rebríčka najlepších 
univerzít za rok 2015 – 2016 nájdeme 24 v EÚ (k tomu 
4 vo Švajčiarsku a  jednu v  Nórsku), v  prvej stovke sa 
umiestnilo 50 univerzít v  USA. Podľa rebríčka, ktorý 
zostavuje Times Higher Education, máme v EÚ 40 
univerzít v  prvej stovke (k tomu dve vo Švajčiarsku). 
Rýchlo stúpa význam kreatívneho priemyslu na HDP EÚ 
(hudba, dizajn, architektúra, reklama, remeslá a pod.). 
Vyspelé európske kultúry majú široký vplyv vo viacerých 
častiach sveta a zjednotená Európa s  politickým 
centrom v Bruseli má silnú atraktivitu. 

Vzhľadom na tlak verejnej mienky EÚ vynakladá len 
polovicu fi nančných prostriedkov na zbrojenie v  po-
rovnaní s USA. Veľká Británia a  Francúzsko disponujú 
jadrovými zbraňami a určitými kapacitami na interven-
cie v Afrike a Blízkom východe. Skutočnosť, že len 1,8% 
HDP je v EÚ vynakladaných na vojenské účely, obme-

dzuje vojenské ambície EÚ vo svete. Účasť na bojových 
akciách je považovaná za poslednú možnosť, ktorá pri-
chádza až po vyčerpaní ostatných možností: ekonomic-
kých, politických, diplomatických.

EÚ vedie početné mierové operácie (civilný krízový ma-
nažment), ktoré kladú dôraz na formovanie policajných 
síl, právneho štátu, verejnej správy a ochranu civilného 
obyvateľstva.

Reprezentácia EÚ

Napriek pozitívnemu úsiliu súvisiaceho s  vytvorením 
pozície prezidenta a pozície vysokého predstaviteľa pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku, faktická integrácia 
zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky je stále 
výrazne obmedzená. 

Súvisí to s viacvrstvovou štruktúrou zahraničnopolitic-
kej agendy EÚ, ktorej jednotlivé vrstvy predstavujú:

1. vrstva: zahraničné politiky jednotlivých členských 
štátov;

2. vrstva: spoločné aktivity členských štátov v  rámci 
Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

3. vrstva: vonkajšie vzťahy inštitúcií EÚ.

Objednávka na externú reprezentáciu Európskych spo-
ločenstiev sa zrodila v roku 1951 pri založení Európske-
ho spoločenstva uhlia a ocele. Otvorenie Informačných 
kancelárií ES vo Washingtone a v Londýne boli prvými 
krokmi na diplomatické zastúpenie Európskych spolo-
čenstiev. Odvtedy bolo vybudovaných viac ako 130 za-
stúpení Európskej komisie s viac ako 5000 pracovníkmi. 
Ide o  diplomatickú sieť, ktorá je kľúčová pre hodnoty 
a záujmy EÚ po celom svete a je prvou líniou pre aktivity 
v rámci politiky vonkajších vzťahov od spoločnej zahra-
ničnej a bezpečnostnej politiky cez obchod a rozvojovú 
spoluprácu až k vzťahom v oblasti vedy a techniky. 

Zriadenie postu Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahra-
ničnú a  bezpečnostnú politiku a  jeho konfi gurovanie 
ako podpredsedu Európskej komisie bolo uskutočnené 
v záujme lepšej koordinácie medzi inštitúciami. 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť pracuje pre vy-
sokú predstaviteľku, ktorá reprezentuje Úniu vo von-
kajších vzťahoch. Táto úloha zároveň prislúcha aj pred-
sedovi EK, stálemu predsedovi Rady EÚ, predsedovi 
vlády členského štátu predsedajúcemu Rade EÚ.
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V  pôsobnosti EK je  presadzovať vonkajšie záujmy EÚ 
v oblasti spoločného trhu, susedská politika, rozvojo-
vá pomoc aj agenda rozširovania. 

Rada EÚ je zodpovedná za rozhodnutia v rámci SZBP. 
Reprezentovať EÚ navonok vo vzťahu k tretím krajinám 
a medzinárodným organizáciám môže aj predsedníctvo 
Rady. Zahraničné politiky členských štátov sú ďalším 
významným segmentom v  uvedenej štruktúre. Tieto 
skutočnosti vyvolávajú množstvo otáznikov a dotýkajú 
sa nie len reprezentácie, ale aj formulovania záujmov, 
suverenity, stierania rozdielov medzi domácou a zahra-
ničnou politikou. Konceptualizácia EÚ ako medzinárod-
ného aktéra sa tým dostáva do zásadných problémov.

Strategická spolupráca

Európska únia podporuje, iniciuje a realizuje rôzne mo-
difi kácie strategickej spolupráce. Takáto spolupráca 
nemusí byť založená na predpoklade členstva v  krát-
kodobom alebo strednodobom horizonte. Niekedy sa 
o  členstve vôbec nehovorí. Niekedy však môže už ísť 
aj o  integráciu nižšej úrovne, než je medzi členskými 

štátmi existujúceho integračného zoskupenia. Takéto 
situácie môžu nastať najmä v prípadoch, ak veľké roz-
diely v ekonomickej úrovni, legislatíve a spoločenských 
štandardoch partnerských krajín bránia plnohodnotne 
sa zúčastňovať na integračnom procese. 

Pre európsko-stredomorské partnerstvo a  strategické 
partnerstvo EÚ s krajinami SNŠ sa v období 2003 – 2004 
skonštituovala osobitná Európska politika susedstva 
(European Neighbourhood Policy – ENP). Jej hlavným 
cieľom je vyhnúť sa vytvoreniu nových deliacich línií 
medzi rozšírenou Úniou a jej susedmi, etablovať oso-
bitné vzťahy v  záujme šírenia politickej a ekonomic-
kej stability. EÚ v  rámci nej ponúka svojim susedom 
privilegované obchodné vzťahy, ako aj vyššie formy 
integrácie, vrátane prístupu k vnútornému trhu EÚ za 
predpokladu, že sa krajina zaviaže k demokracii a  re-
formám. Kondicionalita je kľúčovým elementom, ktorý 
umožňuje obmedzenie výhod zo spolupráce s EÚ v prí-
pade porušovania hodnôt, ktoré EÚ vyznáva. Únia po-
núka partnerom dohody o voľnom obchode (Free Trade 
Agreements – FTA), bilaterálne dohody v oblasti ener-
getiky, má záujem zaviesť privilegované vízové postupy 
pre svojich susedov a posilniť tak legálnu imigráciu na 
úkor ilegálnej a poskytuje fi nančnú pomoc určenú na 
reformy riadenia a spravovania štátov.

Obr. č. 53
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V roku 2003 bola prezentovaná nová podoba strategickej 
spolupráce – projekt Spoločného európskeho hospo-
dárskeho priestoru s Ruskom. EÚ dnes čelí intenzívne-
mu ofenzívnemu pôsobeniu Ruskej federácie v širšom 
regióne, ktoré ohrozuje vnútornú stabilitu v členských 
štátoch EÚ a vyvoláva geopolitické napätie. Najmar-
kantnejšie sa prejavuje na dramatickom vývoji udalostí 
na Ukrajine. Anexia Krymu a vojenská podpora sepa-
ratistických síl na východnej Ukrajine zo strany Ruska 
v  roku 2014 viedla k  zavedeniu ekonomických sankcií 
voči Rusku a oslabeniu dosiahnutej úrovne spolupráce. 
Spôsob, akým bude Ruská federácia pokračovať v nastú-
penej zahraničnej politike, bude ovplyvňovať potenciál 
obojstranne prospešného vzájomného obchodu. Rusko 
bolo v  roku 2014 pre EÚ z pohľadu importu tretím (po 
Číne a USA) a z pohľadu exportu štvrtým (po USA, Číne 
a Švajčiarsku) najvýznamnejším obchodným partnerom.

Posilnenie pozície EÚ na svetovej scéne by nebolo 
možné, ak by sme zostali plne závislí od dovozu ropy a 
zemného plynu z problémových krajín. Zhoršenie vzťa-
hov s  Ruskom a rast nestability na Blízkom východe 
prinášajú pre EÚ aj riziká v  oblasti energetickej bez-
pečnosti, ktoré sa premietli do vytvorenia energetickej 
únie potvrdenej Európskou radou v marci 2015. Jej for-
movanie na piatich pilieroch (energetická bezpečnosť 
a solidarita a dôvera medzi členskými štátmi; plne in-
tegrovaný európsky trh s energiou; energetická efektív-
nosť; dekarbonizácia hospodárstva; výskum, inovácie a 
konkurencieschopnosť) bude zložitým procesom z dô-
vodu značne odlišných záujmov členských štátov.

Európska únia je z celosvetového hľadiska najaktívnej-
ším aktérom v  oblasti ochrany životného prostredia 
(znečistenie svetových morí, rybolov apod.). Silná dip-
lomatická aktvita je viditeľná najmä v  otázke ochrany 
našej planéty pred globálnym otepľovaním. Do týchto 
iniciatív (Kjótsky protokol, Parížska klimatická dohoda) 
sa usiluje vtiahnuť čo najviac krajín v záujme dosiahnu-
tia kľúčového cieľa, ktorým je zníženie emisií a tým za-
chovanie prijateľných podmienok pre život ľudí na Zemi.

Vnútorné napätia

Európska únia sa v súčasnosti snaží vyriešiť svoje vnú-
torné napätia s cieľom presadiť zásady a ciele, ktorými 
je vedená. Vnútorné rozpory môžu oslabiť jej potenciál. 
Rozšírenie na 28 členských štátov a zároveň prehĺbenie 
integrácie posilnilo vnútorné pnutia týkajúce sa témy 
hraníc, nákladov na členstvo, kompetencie nadnárod-

ných štruktúr, národnej suverenity. Zintenzívňujú sa po-
litické nezhody, najmä v otázkach ekonomických stra-
tégií, energetiky, prílivu utečencov, politiky voči Rusku. 
Diskusie týkajúce sa stability eurozóny vo vzťahu k rie-
šeniu fi nančných a  ekonomických problémov Grécka 
hlboko rozdelili európske krajiny vo vzťahu k  budúc-
nosti EÚ. Zároveň nárast nesúhlasu s doterajším vývo-
jom EÚ vo Veľkej Británii doviedol krajinu k referendu, 
v ktorom sa Briti vyjadrili za odchod z EÚ. Hrozbou pre 
budúcnosť EÚ je, že za najväčšie problémy budú pova-
žované vlastné problémy. Obrala by sa tým o možnosť 
spoluvytvárania nového svetového poriadku. 

Smerovania pre EÚ

So zreteľom na vyhodnotenie doterajších kľúčových 
tendencií môžeme identifi kovať niekoľko smerovaní 
pre Európsku úniu. Jednu alternatívu predstavuje sme-
rovanie k vyššej miere integrácie, ktorá by vytvorila 
väčšiu koherentnosť jej zahraničnopolitického a  bez-
pečnostného rozmeru a jednotná EÚ by bola priaznivo 
naklonená voči USA. Druhú alternatívu predstavuje tiež 
pozitívny scenár integrácie, avšak s  viac autonómnou 
pozíciou voči USA. Tretia alternatíva pripúšťa nedosta-
točné prehĺbenie integrácie EÚ v  zahraničnej politike 
alebo jej prípadné oslabenie. Slovensko môže zasiahnuť 
do všetkých troch variantov s konkrétnymi dôsledkami 
pre budúcnosť  EÚ. Proces smerujúci k prvým dvom al-
ternatívam je ovplyvňovaný  európskymi mocnosťami, 
najmä Nemeckom a Francúzskom, smerovanie k väčšej 
rozdrobenosti môže ovplyvniť v podstate každý štát.

Prevzatie väčšej zodpovednosti za zvládanie globál-
nych hrozieb predpokladá odstránenie nedostatkov 
v dvoch hlavných oblastiach:

1. Strategická oblasť: európska politika sa defi nuje 
často iba vo vzťahu k tomu, čo robia alebo nerobia 
USA, absentuje defi nícia vonkajších geografi ckých 
hraníc a pod. 

2. Inštitucionálna oblasť: vidíme ťažko sa rodiacu eu-
rópsku zahraničnú politiku, ťažko sa rodiace roz-
hodnutia v dôsledku prudkého nárastu diverzity 
(veľkého počtu členských štátov).

V súvislosti s postupom integrácie sa postupne začali 
dostávať do popredia úvahy o tom, že proces nepriná-
ša do vzťahov medzi štátmi len pozitívne aspekty, ale 
zároveň tento proces môže byť aj zdrojom napätia me-
dzi nimi. Napätie vychádza z postupného zasahovania 
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a prenosu kompetencií z národných štátov na nadná-
rodné centrum. Prenos kompetencií predstavuje mož-
nosť vzniku diskusií a sporov a to tak vo vnútri samot-
ných štátov, ako aj medzi nimi navzájom.

Základným nedostatkom EÚ je, že ani pri vyhodnocova-
ní hrozieb, ani pri uplatňovaní politík nie je súdržným 
celkom.

Biela kniha o budúcnosti EÚ, ktorú predstavila Európ-
ska komisia, načrtáva niekoľko scenárov:

a) pokračovanie v súčasnom smerovaní a presadzova-
nie programu reforiem;

b) iba jednotný trh – EÚ sa postupne zameria iba na 
jednotný trh;

c) tí, ktorí chcú, robia viac – EÚ bude pokračovať ako 
dnes, ale umožní členským štátom, ktoré si to želajú, 
aby spoločne konali viac vo vybraných oblastiach;

d) menej, ale efektívnejšie – EÚ bude vo vybraných ob-
lastiach politiky iniciatívnejšia a rýchlejšia, kým v iných 
oblastiach bude menej aktívna;

e) oveľa viac spoločne – členské štáty sa rozhodnú 
zdieľať viac právomocí, zdrojov a  robiť spoločné roz-
hodnutia na všetkých úrovniach.

Príklady pôsobenia EÚ:

Sýrsky konfl ikt:

EÚ nedokázala zabezpečiť vplyv EÚ na vývoj udalostí 
v Sýrii, a to ani z úrovne EÚ, ani z úrovne členských štá-
tov. Vojna v Sýrii ukazuje, že EÚ je stále nedostatočne 
pripravená na riešenie kríz takéhoto rozsahu.

Na rozdiel od mnohých krajín v oblasti Stredozemné-
ho mora EÚ nepodpísala so Sýriou asociačnú doho-
du. Predstavitelia EÚ preto nevenovali adekvátnu po-
zornosť udalostiam v priebehu roku 2011, ktoré viedli 
k  stupňovaniu násilia a  vstupu viacerých externých 
aktérov do konfl iktu. EÚ zaujala pozíciu odsudzujúcu 
násilie a spojila ju s požiadavkou na odstúpenie Baš-
šára al Asada založenú na predstave, že jeho režim  sa 
v  krátkom čase rozpadne. Táto pozícia však nebola 
transformovaná do konkrétnejších aktivít vo vojenskej 
alebo v diplomatickej oblasti.

Aktivity EÚ sa sústredili na humanitárnu oblasť, pričom 
EÚ poskytla od roku 2011 do polovice roku 2016 5 mld 
€ (Pierini, 2016). Schopnosť využiť nástroje diplomacie 
EÚ, ktoré sú v  kompetencii Európskej komisie – hu-
manitárna asistencia, rozvojová pomoc, podpora re-
foriem, fi nancovanie mimovládnych organizácií, koor-
dinačných aktivít, obchodné sankcie, dohody s tretími 
krajinami, ruka v  ruke s  podporou širších politických 
iniciatív, bola značne obmedzená. Skúsenosť zo sýrskej 
krízy ukazuje, že tri najväčšie členské štáty (Veľká Bri-
tánia, Francúzsko a  Nemecko) nedokázali postupovať 
jednotne. Výsledkom bola absencia vplyvu na uda-
losti v  Sýrii ako z  úrovne EÚ, tak z  úrovne členských 
krajín. Dôsledky nečinnosti EÚ sa prejavili v politickej, 
socioekonomickej i  bezpečnostnej oblasti v  podobe 
utečeneckej krízy. Ak bude aj v budúcnosti absentovať 
silnejšie politické stanovisko v  krízach podobného 
typu, EÚ riskuje stratu dôvery a úlohy doplňujúceho 
aktéra v moderných konfl iktoch ako poskytovateľa hu-
manitárnej pomoci, rozvojovej pomoci, rekonštrukcie, 
technickej asistencie, podporovateľa obchodu.
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Zhrnutie kapitoly
Úspech integračného procesu s rozpracovanými mierovými mechanizmami na riešenie vnútor-
ných sporov, vedúci k jednotnej, slobodnej a demokratickej Európe je základným predpokladom 
silného globálneho postavenia. Koncentrácia na efektívnejšie fungovanie vnútorného trhu EÚ 
a lepšia súčinnosť orgánov EÚ s národnými vládami a parlamentmi by mala priniesť doteraz 
najúspešnejšiemu integračnému zoskupeniu posilnenie pozície na svetovej scéne. Táto pozí-
cia si však bude vyžadovať ďalšie úspechy v prehlbovaní politickej, ekonomickej, vojenskej, 
kultúrnej a výskumno-vzdelávacej oblasti. Európska únia bude musieť efektívnejšie využívať 
svoj potenciál. Problémy, ktoré prekračujú hranice štátov, ako organizovaný zločin, ekonomic-
ká kriminalita, masová migrácia predstavujú externality vnútorného vývoja EÚ a poukazujú na 
dôležitosť  jednotnej politiky vo vonkajších vzťahoch EÚ od obchodnej politiky, cez rozvojovú 
pomoc, zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Ciele, ktoré sleduje EÚ vo svete, môžeme zhrnúť nasledovne:

a) aktívne pristupovať k mieru, rozvoju slobody,  demokracie a právneho štátu v jednotlivých 
častiach sveta;

b) rozvíjať ekonomickú spoluprácu;

c) pomáhať riešiť problémy chudoby, infraštruktúry, šírenia chorôb, nedostatočného rozvoja, 
slabých a zlyhávajúcich štátov;

d) chrániť bezpečnosť EÚ, bojovať proti terorizmu, šíreniu zbraní hromadného ničenia, organi-
zovanému zločinu, nelegálnej migrácii;

e) chrániť a zveľaďovať kultúru a životné prostredie na globálnej úrovni.
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Kľúčové pojmy
Marshallov plán – prednesený ministrom zahraničných vecí Georgom 
Marshallom 5. júna 1947 na Harvardskej univerzite. Pôvodným  zámerom 
bolo, aby celá Európa, vrátane Sovietskeho zväzu, spolupracovala na obnove 
kontinentu s prispením amerických peňazí. J. V. Stalin návrh odmietol 
a nepripustil jeho prijatie Československom, Poľskom a Juhosláviou, ktoré 
mali o program záujem. 16 krajín západnej, severnej a južnej Európy  prejavilo  
záujem o Marshallov plán. H. Truman predložil Kongresu 19. decembra 1947 
návrh Programu európskej hospodárskej obnovy, ktorý počítal s výdavkami vo výške 17 mld dolárov. 
Kongres  návrh  na zahraničnú pomoc schválil. Do roku 1952, keď program skončil, poskytli USA 
európskym štátom  vyše 13 mld USD.

Studená vojna – o rozsiahlu publicitu  pojmu studená vojna sa zaslúžil americký publicista W. Lippman 
v knihe The Cold War (Studená vojna), ako aj v ďalšej publikačnej činnosti. Tento termín, vyjadrujúci 
stav napätia a súperenia medzi dvoma superveľmocami (ZSSR a USA) bez jeho vyústenia do „horúceho“, 
ustavične hroziaceho vojnového konfl iktu, začali bežne používať politici, ale aj laická verejnosť.

Totalitný režim – politický režim založený na násilnej, neprirodzenej jednote, režim s jediným 
centrom  moci, ktorým je  spravidla jedna masová politická strana vyznávajúca ideológiu, ktorá je 
základom pre realizáciu politiky a manipulácie obyvateľstva.

Terorizmus – opakované násilné akcie zamerané na vyvolanie strachu, umožňujúce dosahovanie 
predovšetkým politických cieľov.

Zlyhávajúci štát – štát, ktorý nie je schopný zabezpečiť vládnutie, bezpečnosť, ochranu a príležitosti 
pre svoje obyvateľstvo, ktorý tým môže vyvolať agresívne správanie voči susedným štátom alebo 
etnickým, náboženským alebo iným skupinám obyvateľstva, medzinárodný konfl ikt, migrácie, 
hladomor, pandémie.

Zbrane hromadného ničenia – bojové prostriedky vyznačujúce sa  mimoriadne smrtiacim  a/alebo 
deštruktívnym účinkom spôsobeným jediným zásahom.

Kybernetická bezpečnosť – súhrn právnych, organizačných a technických prostriedkov na zaistenie 
ochrany kybernetického priestoru.

Multilaterálny – mnohostranný.

Bilaterálny – dvojstranný.

Etablovať – zariaďovať, zriaďovať, usporiadať.

Privilegovaný – zvýhodnený.

Kondicionalita – podmieňovanie.

Konceptualizácia – fáza výskumného procesu, v ktorej sa defi nujú teoretické pojmy spôsobom, ktorý 
by umožnil ich následnú operacionalizáciu, t. j. stanovenie vhodných indikátorov. Tvorenie systémov, 
hodnôt, pojmov a ich vzťahov, integrovanie informácií do nových celkov.

Koherentný – súvislý, vzájomne pospájaný celok.
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Otázky a úlohy:

1

92

3

4

5

6

7

Vymenuj štyri charakteristické znaky 
EÚ ako kľúčového aktéra svetovej 
politiky!

Charakterizuj ekonomický potenciál EÚ!

Aký je vojenský potenciál EÚ?

Aké sú príčiny zhoršenia vzťahov EÚ 
s Ruskom?

Vymenuj oblasti, témy, v ktorých 
je EÚ významným aktérom 
z celosvetového hľadiska!

Kto môže reprezentovať Európsku 
úniu vo vonkajších vzťahoch?

V ktorých dvoch oblastiach je 
potrebné odstrániť nedostatky 
v záujme zvýšenia zodpovednosti EÚ 
v globálnych otázkach?

Čo ovplyvňuje pozíciu EÚ vo svete? 
Aké sú záujmy EÚ? Aké  sú záujmy 
členských štátov? Aké sú spoločné 
záujmy?

Prečo je potrebné, aby sme v EÚ 
nezatvárali oči pred problémami 
v iných regiónoch sveta?

Ktoré kľúčové predpoklady umožnili 
rozvoj slobodnej a demokratickej  
Európy po druhej svetovej vojne? 

Prečo sme my na Slovensku 
neboli súčasťou demokratickej 
a prosperujúcej Európy do roku 
1989?

Aké udalosti priniesli nové impulzy 
pre posilnenie európskej integrácie 
po skončení studenej vojny?

Ktoré impulzy dostala európska 
integrácia  v posledných troch 
dekádach?

Aké hrozby defi noval pre EÚ 
dokument z roku 2003 pod názvom  
Európska bezpečnostná stratégia 
EÚ?

Na čo sa zameriava dokument 
Globálna  stratégia EÚ pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
predstavený v roku 2016?

8

10

11

12

13

14

?

15
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Aktivity:

• Zo štatistických údajov  priblíž demografi cké pomery EÚ (vývoj počtu obyvateľov,  
prirodzený prírastok, pôrodnosť, úmrtnosť,  strednú dĺžku života, prírastok obyvateľstva 
v dôsledku imigrácie)

• Vyhľadaj organizácie, ktoré sa na Slovensku angažujú v pomoci utečencom. Pozvite svojich 
rovesníkov, ktorí prišli z iných častí sveta, aby porozprávali o svojich skúsenostiach 
z domovských krajín, príčinách ich odchodu a o ich predstavách o živote v Európskej únii.

Odporúčané linky:
Globálna stratégia pre zahraničnú  a bezpečnostnú politiku EÚ

https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/bezpecnostna-politika/globalna-strategia-pre-
zahranicnu-a-bezpecnostnu-politiku-europskej-unie

Slovensko a Spoločná bezpečnostná a obranná politika: https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/
bezpecnostna_politika-rt_slovensko_a_spolocna_bezpecnostna_a_obranna_politika_eu

Misie krízového manažmentu:

https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/bezpecnostna_politika-misie_krizoveho_manazmentu_eu

Vzťahy EÚ s krajinami sveta:

http://eeas.europa.eu/index_sk.html
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