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Vonkajšia 
činnosť 
Európskej únie

Európska únia je 
integračným zoskupením, 
ktoré v súčasnosti tvorí 
28 členských krajín. Pre 
väčšinu veľkých štátov, 
a takisto politicko-
ekonomických integračných 
zoskupení je typické práve 
to, že títo aktéri majú svoje 
značné zahraničnopolitické 
ambície. Zjednodušene čím 
väčší aktér, tým väčšie sú 
spravidla aj jeho ambície 
v zahraničnej politike, aj 
keď toto tvrdenie nemusí 
nevyhnutne platiť vo 
všetkých prípadoch.  
Pozícia Európskej únie je 
však v tomto smere do 
určitej miery paradoxná. 
Na jednej strane ide o 
ekonomického giganta (EÚ 
predstavuje najvýkonnejší 
ekonomický priestor na 
svete), na strane druhej je 
EÚ v zahraničnopolitickom 
zmysle akoby „ľahkou 
váhou“. Zahraničná politika 
EÚ, inak nazývaná aj 
vonkajšia činnosť EÚ, je 
v prvom rade výrazom 
toho, čo samotnej Únii 
dovolia jej členské 
štáty, respektíve ktoré 
kompetencie presunú na 
spoločnú únijnú úroveň.  
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V  jednom integračnom zoskupení tak akoby dochádza 
k istému pnutiu medzi Úniou a členskými štátmi, a to naj-
mä o tom, ktoré kompetencie výkonu zahraničnej politiky 
budú prináležať štátom, a ktoré naopak budú prislúchať 
samotnej Európskej únii. Navyše pokiaľ nejde o  presne 
vymedzené kompetencie Únie v oblasti realizácie zahra-
ničnej politiky, tak je potrebné zdôrazniť, že zahraničná 
politika EÚ je výrazom medzivládneho prístupu, a teda vo 
väčšine prípadov založená na princípe jednomyseľnosti. 
Veľmi dobrým ilustračným príkladom z nedávnej minulos-
ti bola najmä otázka zavádzania reštriktívnych opatrení, 
najmä ekonomických sankcií, voči Ruskej federácii, kde sa 
na ich prijatí museli zhodnúť všetky členské štáty EÚ.

Za účelom toho, aby pri výkone jednotlivých kompeten-
cií nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam medzi 
členskými štátmi a Európskou úniu, došlo k ich jasnému 
zadefi novaniu v Lisabonskej zmluve (nazývaná aj Zmluva 
o  fungovaní Európskej únie) v  článkoch 3 až 6. Na zá-
klade tohto rozdelenia delíme jednotlivé kompetencie 
EÚ do troch nasledovných oblastí (delenie a jednotlivé 
príklady vymedzené podľa zdroja Právomoci EÚ, 2017):

A) Výlučné kompetencie EÚ
B) Zdieľané kompetencie EÚ
C) Podporné, koordinačné a doplnkové činnosti EÚ

A) Za výlučné kompetencie považujeme kompetencie, 
ktoré prináležia výlučne Európskej únii. To znamená, že 
v týchto oblastiach nemôžu členské štáty konať vôbec. 
Ide o kompetencie v nasledovných oblastiach:

- colná únia,
- ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže  
 potrebných na fungovanie vnútorného trhu,
- menová politika pre členské štáty, ktorých menou 
 je euro,
- ochrana morských biologických zdrojov v rámci 

 spoločnej politiky rybného hospodárstva,
- spoločná obchodná politika;

B) Za zdieľané kompetencie považujeme kompetencie, 
ktoré si medzi sebou zdieľa Európska únia s členskými 
štátmi. V týchto prípadoch je teda potrebný súhlas me-
dzi členskými štátmi a Európskou úniou:

- vnútorný trh,
- sociálna politika, pokiaľ ide o aspekty vymedzené 
 v tejto zmluve,
- hospodárska, sociálna a územná súdržnosť,
- poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo 
 s výnimkou ochrany morských, biologických zdrojov,
- životné prostredie,
- ochrana spotrebiteľa,
- doprava,
- transeurópske siete,
- energetika,
- priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
- spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach 
 verejného zdravia, pokiaľ ide o aspekty vymedzené 
 v tejto zmluve;

Sem zaraďujeme aj tie zdieľané kompetencie, ktorých 
výkon na úrovni EÚ nesmie viesť k situácii, že ich nebu-
dú môcť vykonávať aj členské štáty:

- výskumu, technického rozvoja a kozmického priestoru,
- rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci;

C) Za podporné, koordinačné a doplnkové činnosti po-
važujeme oblasti, v ktorých Únia vykonáva len podpor-
né, respektíve doplňujúce aktivity. Ide o oblasti: 

- ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí,
- priemysel,
- kultúra a cestovný ruch,
- vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež a šport,
- civilná ochrana,
- administratívna spolupráca;

Uvedené spektrum všetkých troch druhov kompeten-
cií zahŕňa veľké množstvo oblastí, z ktorých nie všetky 
primárne spadajú do oblasti zahraničnej politiky. Ako 
už bolo spomenuté v predchádzajúcom delení, niekto-
ré oblasti spadajú výlučne do kompetencií Európskej 
únie, pri iných oblastiach musí dôjsť k dohode medzi 
Európskou úniou a členskými štátmi. Pri realizácii za-
hraničnej politiky, respektíve vonkajších vzťahov Eu-
rópskej únie môžeme teda vytýčiť nasledovné oblasti:

Obr. č. 22

71Strategické zameranie zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO



- spoločnú obchodnú politiku (článok 207 ZFEÚ) – ide 
najmä o to, že Európska únia uzatvára obchodné do-
hody. Veľmi dobrým príkladom v  tomto smere bolo 
prijatie obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou, ale-
bo medzi EÚ a Japonskom,

- dohody o pridružení alebo asociačné dohody (článok 
217 ZFEÚ) - ide o špecifi cký typ dohôd, ktorý sa spra-
vidla podpisuje s krajinami nachádzajúcimi sa v blíz-
kom susedstve k samotnej Európskej únii. Pri doho-
dách o pridružení sa predpokladá, že krajina, s ktorou 
sa dohoda podpisuje, sa v  blízkej budúcnosti stane 
členom Európskej únie. Takéto dohody mali napríklad 
v  minulosti podpísané Česká i  Slovenská republika. 
Pri Asociačných dohodách nemusí asociácia / podpis 
dohody nevyhnutne vyústiť do členstva v  Európskej 
únii. Výsledkom môže byť ekonomická konvergencia 
a  politické priblíženie podobne, ako je to momen-
tálne nastavené v prípade asociačných dohôd medzi 
EÚ a Ukrajinou, medzi EÚ a Moldavskom a medzi EÚ 
a Gruzínskom. EÚ však má podpísané aj dohody s iný-
mi krajinami ako Švajčiarsko či Nórsko. 

- udržiavanie vzťahov medzi EÚ a medzinárodnými orga-
nizáciami (článok 220 ZFEÚ) – ide najmä o vzájomnú 
komunikáciu medzi integračnými zoskupeniami, za 
ktoré môžeme považovať napríklad Organizáciu Seve-
roatlantickej aliancie, Organizáciu Spojených národov, 
Organizáciu šanghajskej spolupráce a ďalšie. 

- rozvojovú politiku (článok 208, článok 209 ods. 2, 
článok 212 ods. 3 ZFEÚ) – ide najmä o poskytovanie 

rozvojovej pomoci, najmä materiál-
nej a  fi nančnej pomoci, rozvojovým 
krajinám, pomoc pri riešení kritic-
kých situácií v rozvojových krajinách 
aj prostredníctvom podpory rôznych 
projektov.

- humanitárnu pomoc (článok 
214 ZFEÚ) – takýto typ pomoci je zo 
strany Európskej únie poskytovaný 
regiónom, krajinám alebo jednotliv-
com, ktoré boli zasiahnuté nepred-
vídateľnou prírodnou katastrofou 
alebo krízovou situáciou, akú sme 
napríklad mohli vidieť v  dôsledku 
vypuknutia občianskej vojny v Sýrii, 
keď milióny utečencov žili v nehos-
tinných podmienkach v  utečenec-
kých táboroch v okolitých krajinách 
alebo sa vydali na cestu do Európ-
skej únie. 

- reštriktívne opatrenia voči jednotlivcom (článok 215 
ZFEÚ) – tento typ opatrení bol zo strany EÚ apliko-
vaný voči jednotlivcom napríklad v prípade zhoršu-
júcich sa vzťahov s Ruskou federáciou a boli to také 
opatrenia ako napríklad zmrazenia účtov fyzických 
osôb, zákaz disponovania s ich majetkom nachádza-
júcim sa v Európskej únii, alebo zákaz vycestovania 
do členských štátov EÚ. 

- pristúpenie k  Európskemu súdu pre ľudské práva 
(článok 6 Zmluvy o EÚ)

- susedskú politiku (článok 8 Zmluvy o EÚ) – ide najmä 
o  rozvíjanie vzťahov s  krajinami nachádzajúcimi sa 
v susedstve EÚ, hlavne na južnej a východnej periférii 
EÚ. Takéto vzájomné rozvíjanie vzťahov sa uskutoč-
ňuje prostredníctvom multilaterálnych stretnutí – sa-
mitov, alebo na bilaterálnej úrovni.  

- spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (Článok 
2 ods. 4 ZEÚ) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú po-
litiku (článok 42 ods. 1 ZEÚ) – tú realizuje Európska 
únia po dohode s členskými štátmi Európskej únie so 
zreteľom na to, aby vonkajšia činnosť EÚ bola čo naj-
viac jednotná, konzistentná a efektívna. Štáty v tejto 
oblasti diskutujú o aktuálnych otázkach zahraničnej 
politiky a prijímajú spoločné stratégie, jednotné akcie 
a zaujímajú spoločné pozície k vybraným problémom 
medzinárodných vzťahov (napr. k otázke brexitu, kon-
fl iktu v Sýrii, v Afganistane, v Iraku, exportu konvenč-
ných zbraní, nešírení zbraní hromadného ničenia, 
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rozširovanie EÚ, blízkovýchodnému mierovému pro-
cesu či transatlantických vzťahov a mnohých ďalších 
oblastí). Hlavné zásady a  línie SZBP a  SBOP určujú 
lídri členských štátov EÚ na zasadnutiach Európskej 
rady. Ústredným rozhodovacím orgánom pre oblasť 
SZBP a  EBOP je Rada pre zahraničné veci (FAC). Na 
zasadnutiach FAC sa stretávajú ministri zahraničných 
vecí členských štátov EÚ, ale v závislosti od preroko-
vanej inej témy ako napríklad rozvoja, obchodu alebo 
obrany sa jej môžu zúčastniť aj ministri pre rozvoj, 
ministri obchodu alebo ministri obrany. Jednotlivým 
už spomínaným oblastiam medzinárodných vzťahov 
v príprave materiálov pre prácu ministrov vo formáte 
FAC sa zaoberajú príslušné pracovné skupiny.

- environmentálnu politiku (článok 191 ZFEÚ) – základ-
ným cieľom v oblasti klímy a energetiky EÚ je vytvo-
renie tlaku a  základných právne záväzných rámcov 
ochrany životného prostredia nielen v rámci Európskej 
únie, ale aj v  rámci tlaku na vytvorenie spoločného 
globálneho záväzku všetkých štátov sveta k  ochrane 
životného prostredia, vytvoreniu zodpovedného a níz-
kouhlíkového hospodárstva. Výrazom globálnej snahy, 
ale aj úspešnej zahraničnej politiky EÚ bolo prijatie 
tzv. Parížskej klimatickej dohody, ktorá má znížiť emi-
sie skleníkových plynov a predísť zásadnému otepľo-

vaniu planéty.   Pokiaľ ide o ciele EÚ v oblasti klímy  
a energetiky jedným z najvýraznejších záväzkov štátov 
EÚ do roku 2030 je zníženie emisie skleníkových ply-
nov o 40% v porovnaní s úrovňou v roku 1990.

- monetárnu politiku (článok 219 ZFEÚ) – hlavným záme-
rom je udržiavať cenovú stabilitu prostredníctvom via-
cerých štandardných nástrojov, pričom úlohu kľúčovej 
inštitúcie v tomto smere plní Európska centrálna banka.

- ekonomickú, fi nančnú a technickú spoluprácu s tretí-
mi krajinami (článok 212 ZFEÚ) – existuje nespočetne 
veľa oblastí, v ktorých EÚ môže nadviazať spoluprá-
cu s  tretími krajinami. V  poslednom období, najmä 
v dôsledku utečeneckej krízy, boli s tretími krajinami 
uzavreté dohody v oblasti migrácie (napríklad s Tu-
reckom, krajinami severnej Afriky), ale ďalšie sekto-
rové oblasti možnej spolupráce je spolupráca pri rie-
šení problémov týkajúcich sa napríklad podvodov na 
DPH, či boja proti terorizmu.

- výskum a technológie (článok 186 ZFEÚ)

- vzdelávanie, odborná príprava, kultúra, zdravotníc-
tvo a transeurópske siete (články 165-168 ZFEÚ)

- podpis medzinárodnej dohody

Obr. č. 24

73Strategické zameranie zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO



Kľúčovú úlohu v oblasti vonkajšej činnosti vykonávajú 
aj hlavné inštitúcie Európskej únie ako napríklad Eu-
rópska rada, Rada EÚ, Európska komisia či Európsky 
parlament. Pre samotnú konzistentnú realizáciu zahra-

ničnej politiky EÚ je veľmi dôležitý post 
vysokého predstaviteľa Únie pre zahra-
ničné veci a  bezpečnostnú politiku. Jeho 
úlohou je predsedať Rade EÚ vo formáte 
ministrov zahraničných vecí, zabezpečo-
vať koordináciu jednotlivých politík medzi 
jednotlivými aktérmi a inštitúciami, zastu-
povať Úniu navonok, najmä v oblasti spo-
ločnej zahraničnej a  bezpečnostnej poli-
tiky na svetovom fóre, udržovať politický 
dialóg s tretími krajinami v mene Únie, tl-
močiť stanovisko Únie v medzinárodných 
organizáciách a na medzinárodných kon-
ferenciách, spolu so všetkými členskými 
štátmi EÚ vykonávať spoločnú zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku a tiež manažovať 

chod Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (založenej 
v  roku 2010), čo je vlastne tzv. Európske ministerstvo 
zahraničných vecí, ktoré má po celom svete aj svoje za-
stupiteľské úrady.

Zhrnutie kapitoly
Zahraničná politika EÚ, respektíve jej vonkajšia činnosť, zahŕňa relatívne veľké spektrum ob-
lastí, v ktorých môže svoje aktivity rozvíjať samotná Únia a zastupovať tak všetky členské štáty 
jednotným hlasom. V kapitole vymenovávame viacero oblastí, z nich za najdôležitejšie pova-
žujeme právomoci EÚ konať v oblastiach uzatvárania obchodných dohôd, asociačných dohôd, 
dohôd o pridružení, komunikácie s inými medzinárodnými organizáciami, rozvojovú a huma-
nitárnu pomoc a mnohé ďalšie. Významnú úlohu v procese realizácie vonkajšej činnosti EÚ 
zohráva vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý stojí na 
čele niekoľkotisícového úradu – Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Obr. č. 25
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Otázky a úlohy:

1

2

Aké úlohy plní vysoký predstaviteľ 
Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku?

Ako správne nazývame tzv. Európske 
ministerstvo zahraničných vecí?

Ktoré oblasti patria do výlučných 
a ktoré do zdieľaných kompetencií 
Únie? (vymenujte aspoň tri pre každú 
z nich)

Vymenujte aspoň päť oblastí,  
v ktorých je realizovaná vonkajšia 
činnosť EÚ. 

Aké činnosti vykonáva EÚ v prípade 
rozvojovej a humanitárnej pomoci?

4

?

3

5

Kľúčové pojmy:
Asociačná dohoda  – špecifi cký typ politickej a ekonomickej dohody, ktorý 
spravidla podpisuje Európska únia s krajinami nachádzajúcimi sa v jej blízkom 
susedstve. 

Obchodná politika EÚ – rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Európskou úniou 
a nečlenskými štátmi, ktorej výsledkom je spravidla podpis medzinárodnej dohody 
a prehĺbená ekonomická spolupráca. 

Rozvojová politika EÚ – poskytovanie rozvojovej pomoci, najmä materiálnej 
a fi nančnej rozvojovým krajinám zo strany EÚ a jej členských štátov.

Vonkajšia činnosť EÚ – zahraničná politika Európskej únie.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – vrcholný predstaviteľ 
Európskej únie, ktorý koordinuje a vykonáva vonkajšiu činnosť Európskej únie.
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Odporúčané linky:
EU Global Strategy - Foreign policy matters to you

https://www.youtube.com/watch?v=JcHHI9KHSXk

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_sk

Café Európa: Aká je budúcnosť Európskej únie?

https://www.youtube.com/watch?v=zdIaBEJgIrI

Café Európa BA: Aká je budúcnosť Európskej politiky susedstva?

https://www.youtube.com/watch?v=3AmdeUSQny4

Aktivity:

Predstavte si situáciu, v ktorej zasadá Rada Európskej únie vo formáte ministrov zahraničných 
vecí (Rada pre všeobecné  veci) a hlavnou témou jej rokovania má byť rozšírenie Európskej únie 
o nového člena susediaceho s EÚ na východe, Ukrajinu. Pokúste sa simulovať toto rozhodovanie 
tak, že si v triede spomedzi seba zvolíte predsedu zasadnutia (vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a  bezpečnostnú politiku) a  zvyšok skupiny bude zastupovať jednotlivé 
členské štáty Európskej únie. V prípade, že je vás menej ako nevyhnutný počet (28+1), môže 
jeden žiak zastupovať aj dve krajiny. V diskusii sa snažte zamyslieť nad skutočným postojom 
danej krajiny, ktorú zastupujete, k riešenej problematike vstupu Ukrajiny do EÚ, prezentujte 
ho svojim spolužiakom ako zástupcom iných krajín a na záver hlasujte o vstupe Ukrajiny do EÚ. 
Pokiaľ sa medzi vami nájde čo i len jeden zástupca krajiny, ktorý s prijatím novej členskej krajiny 
nebude súhlasiť, táto krajina sa nemôže stať členom Európskej únie. Na záver refl ektujte kvalitu 
diskusie, ako aj spôsob, akým Európska únia rozhoduje o  dôležitých otázkach. Považujete 
tento spôsob za efektívny? Mal by byť podľa vás na rokovaniach o podobných záležitostiach 
uplatňovaný princíp jednomyseľnosti (súhlasu všetkých členských štátov)?
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