
Transatlantické 
partnerstvo 
a jeho význam 
pre bezpečnosť 
EÚ

Študijným cieľom 
kapitoly je priblížiť 
príčiny formovania 
transatlantického 
partnerstva (tu 
rozumej vzťahy 
medzi EÚ a USA), 
ukázať na výhody 
tohto partnerstva 
pre európske 
štáty. Zároveň je 
potrebné poukázať 
na obdobia 
napätia a rozporov, 
ktoré v dôsledku 
fungovania 
demokratických 
princípov, 
spolupráce 
a solidarity 
nemali zásadnejší 
potenciál na 
spochybnenie 
podstaty významu 
partnerstva. 
Venujeme 
sa významu 
transatlantického 
partnerstva po 
skončení studenej 
vojny a aktuálnym 
výzvam pre vzťahy 
medzi EÚ a USA.
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Krajina Suma v mil. dolárov Vyjadrenie v percentách
Veľká Británia 3 176 24,5 %
Francúzsko 2 706 20,9 %
Taliansko 1 474 11,4 %
Západné Nemecko 1 389 10,7 %
Holandsko 1 079   8,3 %
Grécko    694   5,4 %
Rakúsko    677   5,2 %
Belgicko, Luxembursko    556   4,3 %
Dánsko    271   2,1 %
Nórsko    254   2,0  %
Turecko    221   1,7  %
Írsko    146   1,1 %
Švédsko    107   0,8 %
Portugalsko      50   0,4 %
Island      29   0,2 %

Zdroj: Price, H.B., The Marshall Plan and Its Meaning, Ithaca,1955, s. 122. In: LUŇÁK,P. 1997. Západ. Spojené státy a Západní 
Evropa ve studené válce. Praha, ISBN:80-85983-29-X, str. 87

Príčiny formovania 
transatlantického partnerstva

Dôsledky druhej svetovej vojny vytvorili  situáciu, v kto-
rej zostali dve veľmoci prvej kategórie – USA a  ZSSR. 
Nemecko a Japonsko boli porazené,  bývalé  koloniálne 
mocnosti – Veľká Británia, Francúzsko – boli významne 
oslabené. ZSSR síce utrpel obrovské ekonomické škody, 
ale zásluhou protifašistických spojencov a vďaka obrat-
nej diplomacii rozšíril  svoju záujmovú sféru (pripútal si  
niekoľko európskych štátov, pri zachovaní formálnej po-
litickej nezávislosti) a posilnil  svoju mocenskú pozíciu.

Doplňujúci text: Rozsah sovietskych nárokov a spô-
sob ich vymáhania  urýchlil cestu ku konfrontačnej 
politike studenej vojny. Sovietsku snahu presadzo-
vať svoju moc a zriaďovať bábkové režimy dokazuje 
Stalinovo vyjadrenie: „Kto okupuje určité územia, 
nastoľuje svoj spoločenský systém. Každý rozširuje 
svoj vlastný systém tak ďaleko, ako ďaleko dosiah-
ne jeho armáda. Nemôže to byť inak.“

W. Churchill predniesol 5. marca 1946  vo Fultone v Missou-
ri prejav, v ktorom vyhlásil, že „...nikto nevie, čo sovietske 
Rusko a jeho medzinárodná komunistická organizácia majú 
v záujme uskutočniť v blízkej budúcnosti, či aké sú hranice 
– ak sú vôbec nejaké – ich snahám o expanziu a získanie 
ďalších stúpencov... od Štetína na  Balte  k Terstu na Jadran-
skom mori sa zniesla naprieč kontinentom železná opona... 
Neverím, že si sovietske Rusko praje vojnu. Čo si praje, sú plody 
vojny a nekonečné rozpínanie svojej moci a svojho učenia...“.

Doplňujúci text: Americký prezident H. Truman na zá-
klade vývoja medzinárodnej situácie prijal strategic-
ké rozhodnutie, ktoré malo zásadný význam pre vývoj 

medzinárodného poriadku. Na zasadnutí oboch komôr 
Kongresu, 12. marca 1947, vyhlásil „Trumanovu doktrí-
nu“, (známa ako „doktrína zadržiavania komunizmu“). 
Význam Trumanovej doktríny spočíva v  nadobudnutí 
presvedčenia, že USA sa musia ujať vedúcej úlohy v „slo-
bodnom svete“, v  záujme zastavenia rozširovania ko-
munistickej moci. Podľa verejných prieskumov súhlasilo 
s myšlienkou trvalého vojenského zväzku s demokratic-
kou (rozumej západnou) Európou 81 % obyvateľov USA.

Pevným pilierom budovania transatlantických vzťahov 
sa stáva Marshallov plán, prednesený ministrom za-
hraničných vecí Georgom Marshallom 5. júna 1947 na 
Harvardskej univerzite. Pôvodným zámerom bolo, aby 
celá Európa, vrátane Sovietskeho zväzu, spolupracova-
la na obnove kontinentu s prispením amerických peňa-
zí. J. V. Stalin návrh odmietol a nepripustil jeho prijatie 

Tabuľka č. 2: Rozdelenie Marshallovho plánu
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Československom,  Poľskom a  Juhosláviou, ktoré mali 
o program záujem. 16 krajín západnej, severnej a  juž-
nej Európy prejavilo záujem o Marshallov plán. Do roku 
1952, keď sa program skončil, poskytli USA európskym 
štátom vyše 13 mld USD.

Z dlhodobého hľadiska bola pomoc  na obnovu európ-
skych hospodárstiev veľmi dôležitá, z  krátkodobého 
a strednodobého hľadiska  však bolo potrebné garan-
tovať bezpečnosť formujúcich sa krehkých liberálnych 
demokracií pred sovietskou rozpínavosťou a podvraca-
ním. Túto úlohu mohla zabezpečiť len trvalá americká 
vojenská prítomnosť. Hlavným cieľom  americkej po-
litiky sa v druhej polovici roku 1948  stal vznik Spol-
kovej republiky Nemecko (tzv. západné Nemecko) a za-
loženie trvalého vojenského zväzku západného sveta. 
V  júli 1948 začali vyjednávania medzi USA, Kanadou 
a  štátmi Bruselskej zmluvy. Severoatlantická zmluva 
o kolektívnej obrane bola podpísaná 4. 4. 1949 a stáva 
sa kľúčovým pilierom transatlantických vzťahov (USA, 
Kanada, Veľká Británia, Island, Taliansko, Luxembursko, 
Holandsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Portugalsko, 
Nórsko; Grécko a Turecko sa pripojili v roku 1952; Spol-
ková republika Nemecko v roku 1955). Pôvodným úče-
lom tohto zväzku bolo podľa článku 5 Washingtonskej 
zmluvy prísť na pomoc napadnutému spojencovi. USA 
sa   tým zaviazali k obrane západnej Európy. Severoa-
merickí spojenci  rozmiestnili veľký počet ozbrojených 

síl  na európskej pôde. Od prvých dní Aliancie americké 
ozbrojené sily  zohrávajú životne dôležitú úlohu v bez-
pečnosti Európy – úlohu, ktorá stojí v centre koncepcie 
transatlantickej bezpečnosti.

V  ďalšom období sa ťažisko transatlantických vzťahov 
presunulo k forme efektívneho a prijateľného zapojenia 
Spolkovej republiky Nemecko do spoločnej európskej 
obrany. Vznik Severoatlantickej aliancie, jej prerod do 
vojensko-politickej integrovanej štruktúry NATO a  roz-
delenie Nemecka boli prvkami, ktoré predstavovali zák-
lad nového transatlantického medzištátneho systému.

Hlavnou dilemou pre každú európsku vládu v čase ro-
kovania o  podobe transatlantického bezpečnostného 
zväzku bolo zladenie úsilia o  upevnenie bezpečnost-
ných záväzkov USA pri zachovaní svojej vlastnej nezá-
vislosti, ktoré pretrvalo po celé obdobie studenej vojny. 

Napätie medzi súdržnosťou Aliancie a  nezávislos-
ťou jej členov sa prejavovalo pri zvažovaní spôsobov 
a prostriedkov, ako dosiahnuť spoločné ciele vo vzťahu 
k Sovietskemu zväzu. Keď USA boli ochotné pristúpiť na 
určitú dohodu so ZSSR, boli európskymi štátmi obvine-
né, že kvôli svojim záujmom venujú menšiu pozornosť 
záujmom spojencov a usilujú sa o spoločnú vládu so 
ZSSR nad Európou. Keď USA zaujali razantný a nekom-
promisný postoj, boli zo strany európskych štátov obvi-
nené, že ohrozujú mier a stabilitu.

Mapa č. 19: Rozdelenie Európy v období studenej vojny.
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Rozpory v prístupoch 
na oboch stranách 
transatlantického 
partnerstva
Rôznorodý vojenský a hospodársky potenciál  v  rám-
ci transatlantického spoločenstva, ako aj rozdielne 
priority k  iným častiam sveta umožnili vzniknúť via-
cerým nezhodám a sporom. Na rozdiel od sovietske-
ho bloku, v  ktorom boli štáty Varšavskej zmluvy vy-
stavené jednostranným rozhodnutiam Moskvy a  ich 
dôsledkom, bol predpokladom fungovania západného 
spoločenstva jeho demokratický duch, vďaka ktorému 
prekonala Aliancia mnohé rozpory. V dôsledku fungo-
vania demokratických princípov spolupráca a solidari-
ta vždy prevážili nad konfl iktnými vzťahmi.

Suezská kríza v roku 1956 ukázala, že veci dôležité pre 
európske štáty nemusia byť dôležité pre USA. Odchod 
Francúzska z  vojenských štruktúr NATO  v  marci 1966 
naznačil rôzne predstavy o fungovaní Aliancie, ale bol 
aj potvrdením jeho demokratickej podstaty. V roku 1973 
na summite EHS sa členské štáty dohodli, že žiadna 
z európskych vlád nezačne rokovať so Spojenými štát-
mi bez toho, aby predtým neoslovila ostatných členov 
Európskeho spoločenstva. Po invázii ZSSR do Afganista-
nu v roku 1979 boli Američania odhodlaní konfrontovať 
Sovietov s pevnou odpoveďou celej západnej Aliancie, 
avšak západná Európa nenasledovala hospodárske 
sankcie USA proti ZSSR. Naopak, uvoľnenie trhov eu-
rópske štáty využili a  napr. západonemecký vývoz do 
ZSSR vzrástol za rok 1980 o 31 %. 

Vďaka politickým zmenám v 80. rokoch (nástup M. That-
cherovej vo Veľkej Británii, F. Mitteranda vo Francúz-
sku, H. Kohla v SRN) sa podarilo dosiahnuť väčší súlad 
v transatlantických vzťahoch. Európania nemohli dúfať, 
že sa im v akomkoľvek ohľade podarí dištancovať sa od 
USA bez ohrozenia vlastnej bezpečnosti, rovnako USA 
nemohli dúfať v udržaní transatlantickej solidarity, ak 
by nebrali do úvahy názory a obavy spojencov. 

Po nástupe M. Gorbačova  sme svedkami uvoľňovania 
napätia v sovietsko-amerických vzťahoch. Kým v pred-
chádzajúcom období nevyhovoval Európanom príliš 
tvrdý postoj voči Východu zo strany USA,  zrazu čelili 
nebezpečenstvu prílišnej ústretovosti Američanov voči 
Moskve. 

Význam transatlantického 
partnerstva po skončení 
studenej vojny
Transatlantické partnerstvo ukázalo svoj význam 
pri riešení otázky zjednotenia Nemecka a USA boli 
nepostrádateľné pre úspešné zavŕšenie rozhovorov. Pád 
komunizmu, oslobodenie strednej a východnej Európy 
od totalitných režimov a  zjednotenie Nemecka boli po 
štyroch dekádach optimálnym vyústením studenej vojny.

Vojna v Perzskom zálive v roku 1991, ktorá skončila oslo-
bodením Kuvajtu, potvrdila potenciál efektívnej spoluprá-
ce medzi USA a Európou, zároveň aj skutočnosť, že Európa 
sama nedokáže ovplyvniť udalosti  vo svete a dokonca ani 
na samotnom európskom kontinente. Kríza v  Juhoslá-
vii bola považovaná za európsku záležitosť. No potvrdila, 
že žiadny väčší bezpečnostný problém v Európe nebude 
riešiteľný bez aktívnej účasti USA. Francúzsko dúfalo, že to 
bude prvá európska kríza, ktorú Európa vyrieši sama, napo-
kon práve Paríž naliehal od začiatku roka 1994 na Washin-
gton, aby sa aktívne podieľal na usporiadaní krízových 
udalostí. Realizáciu mierovej zmluvy v Bosne a Hercegovi-
ne,  ktorú sprostredkovali USA, zabezpečovalo 60 000 voja-
kov pod vedením NATO, z toho 20 000 Američanov.

Keď v roku 1999 eskalovalo násilie v Kosove a humanitárna 
kríza sa zhoršila, po zlyhaní všetkých pokusov o mierové 
riešenie realizovalo NATO vojenskú operáciu. Kríza odhalila 
nedostatky v európskych obranných spôsobilostiach, väč-
šinu bojových úloh uskutočňovali americké lietadlá.

V roku 1999 sa NATO a EÚ dohodli na vytvorení strate-
gického partnerstva. V júli 2003 sa NATO a EÚ dohodli 
na spoločnom strategickom postupe voči oblasti zá-
padného Balkánu. Väčšinu síl pre operácie na udržia-

Obr. č. 72
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vanie mieru na západnom Balkáne pod vedením NATO 
poskytujú európski spojenci.

Vytvorenie transatlantického spoločenstva prostredníc-
tvom NATO a líderstvo zo strany USA pôsobilo ako kataly-
zátor obnovy a rozvoja Európy, ktorý nasmeroval kreatívnu 
energiu starého kontinentu na cestu zmierenia a  rekon-
štrukcie a vytvoril podmienky pre úspešný proces európskej 
integrácie. Európa si mohla dovoliť byť do seba viac zahla-
dená, sústrediť sa na svoj  blahobyt a prosperitu a venovať 
sa predovšetkým regionálnym otázkam.  USA prevzali 
globálnu zodpovednosť.  Európa sa mohla cítiť bezpečná, 
pretože jej bezpečnosť sa prekrývala s bezpečnosťou USA. 
Takéto nerovnomerné rozdelenie úloh však nutne muse-
lo priniesť aj  nové napätia v transatlantických vzťahoch. 
Preto sme svedkami intenzívnejšej  snahy o väčšiu eman-
cipáciu  EÚ. Cieľom je rozvinúť dôveryhodnú bezpečnostnú 
úlohu  EÚ a súčasne napomôcť vytvoriť silnejší a vyváže-
nejší transatlantický vzťah tým, že európski spojenci budú 
efektívnejšie prispievať do misií a činnosti Aliancie.

Transatlantické spoločenstvo je stále najlepším prostre-
dím pre mnohostranne výhodnú spoluprácu liberálno-de-
mokratických krajín. Napriek tomu, že každá krajina  si 
v nej sleduje svoje vlastné záujmy, členské krajiny sa doká-
zali vzájomne obmedzovať alebo podporiť  aj v otázkach, 
v  ktorých mali odlišné záujmy (podpora európskych 
spojencov pre USA pri oslobodzovaní Kuvajtu v roku 1991,  

americká podpora V. Británie v boji o Falklandské ostrovy 
v  1982, boj proti terorizmu). V  prípadoch, kde nebola 
ochota k priamej podpore, sa často zdržali kritiky – napr. 
SRN a Veľká Británia počas americko-vietnamskej vojny.

Transatlantické spoločenstvo sa dnes zaoberá mno-
hými politickými, bezpečnostnými, hospodárskymi 
otázkami. Hoci rozličné postoje na úrovni členských 
štátov prinášajú rozdielnosť názorov na mnohé témy, 
zmyslom NATO je umožniť konzultácie a diskusie, ktoré 
sledujú dosiahnutie konsenzu. 

Prebiehajúce zmeny sú súčasťou procesu, ktorého cieľom 
je zvýšenie bezpečnosti členských štátov a  budúcej 
stability a prosperity celej transatlantickej oblasti. Vidíme 
zintenzívnenie úsilia adaptovať transatlantické štruktúry 
na výzvy dneška, aby mohla  brániť spoločné hodnoty, ako 
rešpektovanie demokracie, dodržiavanie ľudských práv, 
bojovať proti medzinárodnému terorizmu a šíreniu zbra-
ní hromadného ničenia, vytvárať  bezpečnostné mosty 
k  Ukrajine, čeliť  ofenzívnej politike Ruska, pôsobiť ako 
efektívny nástroj zvládania kríz v prípade, že ostatné pro-
striedky boli vyčerpané (utečenecká kríza). Ide o komplex-
né úlohy, pre ktoré je potrebné získať podporu občanov 
v členských a partnerských krajinách, ktoré nie sú ochotné 
akceptovať politiku konfl iktov a sú rozhodnuté budovať 
bezpečnostný systém založený na porozumení a  spolu-
práci s cieľom zabezpečiť lepší život budúcich generácií.

Obr. č. 73
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Zhrnutie kapitoly
Piliermi transatlantického partnerstva sú Marshallov plán, NATO, záruky bezpečnosti zo stra-
ny USA (prítomnosť amerických vojsk v Európe, americký jadrový dáždnik nad Európou). USA 
sa  Washingtonskou zmluvou zaviazali k obrane západnej Európy. NATO a prítomnosť americ-
kých vojsk v  európskych krajinách vytvorili podmienky pre cestu zmierenia a  rekonštrukcie 
a úspešný mierový proces európskej integrácie.

Rôznorodý vojenský a hospodársky potenciál v rámci transatlantického spoločenstva, ako aj 
rozdielne priority k iným častiam sveta umožnili vzniknúť viacerým nezhodám a sporom. V dô-
sledku fungovania demokratických princípov spolupráca a solidarita vždy prevážili nad kon-
fl iktnými vzťahmi. Transatlantické spoločenstvo sa dnes zaoberá mnohými politickými, bez-
pečnostnými, hospodárskymi otázkami. SR aktívne prispieva k úsiliu adaptovať transatlantické 
štruktúry na výzvy dneška, aby mohla brániť spoločné hodnoty, ako rešpektovanie demokracie, 
dodržiavanie ľudských práv, bojovať proti medzinárodnému terorizmu a šíreniu zbraní hromad-
ného ničenia, vytvárať bezpečnostné mosty k Ukrajine, čeliť ofenzívnej politike  Ruska, pôsobiť 
ako efektívny nástroj zvládania kríz v prípade, že ostatné prostriedky boli vyčerpané (uteče-
necká kríza).

Kľúčové pojmy
Bábkové režimy – režimy ovládané vonkajšími aktérmi, najmä štátmi.

Bruselská zmluva – zmluvy o vojenskej, hospodárskej, sociálnej a kultúrnej 
spolupráci podpísaná 17. marca 1948 krajinami Belgicko, Holandsko, 
Luxembursko, Francúzsko a Veľkou Britániou. 

Emancipácia – oslobodenie, zrovnoprávnenie, vymanenie sa spod útlaku, 
podriadenosti, závislosti.
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1 Ktoré udalosti v období 50. – 70. 
rokov boli vnímané rôzne na oboch 
stranách Atlantického oceánu? Ktoré 
udalosti ukazujú na rôznosť prístupov 
USA a západoeurópskych krajín?

Ktorá kríza po skončení studenej 
vojny potvrdila, že žiadny väčší 
bezpečnostný problém v Európe 
nebude riešiteľný bez aktívnej účasti 
USA? Vysvetlite dôvody.

Ktoré  sú príklady nezhôd na riešenie 
bezpečnostnej situácie vo svete 
v transatlantickom spoločenstve 
v posledných 15 rokoch?

Ktoré sú príklady spoločného 
postupu pri riešení bezpečnostných 
problémov vo svete?

Na riešení ktorých bezpečnostných 
otázok dnes spolupracujú členské 
štáty NATO?

Vymenujte piliere budovania 
transatlantických vzťahov!

Aké ciele sledovala zahraničná 
politika ZSSR po druhej svetovej 
vojne?

Kto a v akom kontexte použil ako 
prvý termín „železná opona“?

V čom spočíval význam Marshallovho 
plánu pre transatlantické vzťahy?

Čo tvorí jadro koncepcie 
transatlantickej bezpečnosti? 

6

Otázky a úlohy: ?

2

3

4

7

8

95

10

Aktivity:

Prediskutujte  otázku plnenia záväzkov jednotlivých členských krajín (2% HDP na výdavky 
na obranu), osobitne  prístupy SR, ktorá si stanovila dosiahnuť do roku 2020 1,6 % HDP na 
obranu, a dôsledky ich neplnenia na podstatu partnerských vzťahov v NATO.
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Odporúčané linky:
Marshallov plán v ČSR: http://www.upn.gov.sk/sk/9-jul-1947---marshallov-plan/

Ofi ciálna stránka NATO: http://www.nato.int/nato-welcome/index.html

Video How powerful is NATO? : https://www.youtube.com/watch?v=rKRntKFC0jU

Berlínska kríza: http://polgeo.geogr.muni.cz/konfl ikty-smlouvy-a-organizace/berlinska-krize/

Suezská kríza: http://polgeo.geogr.muni.cz/konfl ikty-smlouvy-a-organizace/suezska-krize/

Kubánska raketová kríza: http://polgeo.geogr.muni.cz/konfl ikty-smlouvy-a-organizace/kubanska-
raketova-krize/

Prvá vojna v zálive: http://polgeo.geogr.muni.cz/konfl ikty-smlouvy-a-organizace/prvni-valka-v-zalivu/

Učebný materiál VPLYV EÚ A NATO NA EURÓPSKU A GLOBÁLNU STABILITU A ICH VÝZNAM PRE 
BEZPEČNOSŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

http://www.fpvmv.umb.sk/vplyv-eu-a-nato-na-europsku-a-globalnu-stabilitu-a-ich-vyznam-pre-
bezpecnost-slovenskej-republiky/

Video o rozpade Juhoslávie: https://www.youtube.com/watch?v=oiSgAiM0d8A
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