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MINISTRI PREDSTAVILI NOVÉ MOŽNOSTI PRE SPOLOČNÉ VOJENSKÉ 
SPÔSOBILOSTI NA PREKONANIE FRAGMENTÁCIE V OBLASTI EURÓPSKEJ 
OBRANY 
 

V Bruseli 20. novembra 2020. V historicky vôbec prvom prehľade situácie v oblasti európskej obrany, 

ktorým je správa s názvom Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany (CARD), sú 

identifikované významné možnosti spolupráce v oblasti európskej obrany a krajinám sa predstavuje 

55 nových možností zameraných na spoločný rozvoj obranných spôsobilostí. Ako oblasti, na ktoré 

sa má spoločné európske úsilie na poli rozvoja zamerať, správa odporúča šesť spôsobilostí ďalšej 

generácie s významným vplyvom. V analýze sa tiež konštatuje, že situácia v oblasti európskej obrany 

sa vyznačuje vysokou mierou fragmentácie a malými investíciami do spolupráce. 

Európska obranná agentúra (EDA) dnes predložila ministrom obrany agentúry EDA prvú správu s 

názvom Koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany (CARD), vypracovanú v úzkej spolupráci 

s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Vojenským štábom Európskej únie (VŠEÚ) počas 

uplynulých 12 mesiacov. 

Vedúci agentúry, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredseda 

Josep Borrell uviedol: „Prvýkrát máme jedinečný prehľad o úsilí všetkých 26 členských štátov agentúry 

EDA, ktoré vyvíjajú v oblasti vnútroštátneho plánovania obrany a rozvoja spôsobilostí. Je výsledkom 

intenzívneho dialógu s národnými pripravovateľmi plánov obrany na úrovni EÚ. Členským štátom 

predstavuje sféry, v ktorých existuje veľký potenciál na európsku spoluprácu v oblasti obrany, pri 

súčasnom zaistení moderného vybavenia a zlepšenia  interoperability ozbrojených síl členských štátov, 

a to aj v misiách a operáciách v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.“ 

SPOLOČNÁ PRÍPRAVA BUDÚCNOSTI 
Na základe vlastného plánovania členských štátov a dialógov s národnými pripravovateľmi plánov 

obrany správa vymenúva jasné možnosti na nadnárodnú spoluprácu a predstavuje 55  príležitostí 

v rámci všetkých vojenských oblastí: pozemná (17), vzdušná (14), námorná (12), kybernetický priestor 

(3), vesmír (4) a spoločné operácie a podporné činnosti (5). Správa dospieva k záveru, že viaceré 

uvedené možnosti môžu významne ovplyvniť situáciu v oblasti európskych spôsobilostí, poskytnúť 

operačné prínosy a podporiť strategickú autonómiu EÚ. Odporúča tiež ďalších 56 príslušných možností 

spolupráce v oblasti výskumu a technológií.  Na dnešnom zasadnutí riadiaceho výboru agentúry EDA 

na úrovni ministrov obrany členské štáty schválili odporúčania cyklu CARD. 

Správa uvádza šesť spôsobilostí novej generácie ako oblasti záujmu, na ktoré majú členské štáty 

sústrediť svoje úsilie, pokiaľ ide o spôsobilosti, keďže majú vysoký potenciál na zvýšenie operačnej 

výkonnosti EÚ a jej členských štátov v krátkodobom a strednodobom horizonte, pri súčasnom 

zabezpečení priemyselného know-how. Tieto oblasti sa považujú za oblasti, v ktorých možno nájsť 

dobré riešenia prostredníctvom spolupráce založenej na vlastnom uvážení členských štátov a ktoré by 
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umožnili širokú účasť jednotlivých národov na úrovni systému a subsystému. Týmito šiestimi 

oblasťami záujmu sú: 

Hlavný bojový tank – v správe CARD sa odporúča spoločný vývoj a obstarávanie hlavného bojového 

tanku ďalšej generácie v dlhodobom horizonte (uvedenie do prevádzky v polovici 30. rokov tohto 

storočia) a spoločná modernizácia a skvalitnenie existujúcich spôsobilostí v krátkodobom horizonte. 

Ak členské štáty budú spolupracovať na modernizácii alebo pri zavádzaní nových produktov, do 

polovice 30. rokov tohto storočia možno dosiahnuť zníženie typov a variantov o 30 %. Záujem 

o pokračujúcu spoluprácu vyjadrilo 11 krajín. 

Európske hliadkovacie hladinové plavidlo – v správe CARD sa odporúča v ďalšom desaťročí nahradiť 

pobrežné a námorné hliadkovacie plavidlá a vypracovať celoeurópsky prístup pre modulárne námorné 

platformy. Odhalili sa možnosti spolupráce pri spoločnom obstarávaní bežne dostupného vybavenia, 

spoločnej logistike pre podobné plavidlá, spoločných budúcich funkčných požiadavkách, pričom 

záujem o spoluprácu prejavilo 7 členských štátov. 

Bojový systém vojaka – v správe CARD sa odporúča modernizácia bojových systémov vojaka 

prostredníctvom spoločného obstarávania existujúcich systémov v krátkodobom horizonte vrátane 

harmonizácie požiadaviek, vytvorenia používateľskej skupiny pre spoločnú virtuálnu odbornú prípravu 

a cvičenia, ktoré využívajú spoločné nástroje IT. V dlhodobom horizonte sa odporúča, aby bola do 

polovice 20. rokov tohto storočia vypracovaná spoločná architektúra pre všetky subsystémy 

využívajúce špičkové technológie. Záujem o pokračujúcu spoluprácu vyjadrilo 10 krajín. 

Boj proti bezpilotným leteckým systémom/zabránenie prístupu/uzavretie územia (A2/AD) – 

v správe CARD sa odporúča vytvoriť európsku spôsobilosť na boj proti bezpilotným leteckým 

systémom na zlepšenie ochrany ozbrojených síl, ako aj prispieť k vytvoreniu európskej normy na 

zabránenie prístupu a uzavretia územia (A2/AD). V správe CARD sa dospelo k záveru, že prístup 

európskych spôsobilostí k A2/AD stojí jednoznačne na rázcestí. Spôsobilosť sa teda buď bude rozvíjať 

na základe spolupráce, alebo sa spôsobilosť pre európske ozbrojené sily nebude rozvíjať vôbec. 

Obrana vo vesmíre – v správe CARD sa odporúča vypracovať európsky prístup k obrane vo vesmíre 

s cieľom zlepšiť prístup k vesmírnym službám a ochranu majetku nachádzajúceho sa vo vesmíre. Keďže 

ide o novo vznikajúcu operačnú oblasť, väčšia spolupráca by prispela k väčšiemu zapojeniu 

ministerstiev obrany a k uznaniu vojenských požiadaviek v rozsiahlejších vesmírnych programoch 

vykonávaných na úrovni EÚ. 

Zlepšenie vojenskej mobility – v správe CARD sa odporúča aktívnejšia účasť všetkých členských štátov 

na programoch vojenskej mobility, najmä v oblasti leteckej a námornej prepravy, v oblasti logistických 

zariadení a zvýšenej odolnosti súvisiacich IT systémov a procesov v podmienkach hybridnej vojny, a to 

do polovice 20. rokov tohto storočia. 

SITUÁCIA V OBLASTI EURÓPSKEJ OBRANY 
V správe sa konštatuje, že situácia v oblasti európskej obrany sa vyznačuje fragmentáciou, 

nesúdržnosťou a tým, že výdavky v rámci spolupráce v oblasti obrany výrazne zaostávajú za 
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dohodnutými spoločnými referenčnými hodnotami. Týka sa to rozvoja vojenských spôsobilostí, úsilia 

v oblasti výskumu a technológií, podpory obranného priemyslu a operačných aspektov. V správe sa 

dospelo k záveru, že je naďalej potrebné vyvíjať dlhodobé úsilie, pokiaľ ide o výdavky, plánovanie 

a spoluprácu v oblasti obrany, aby bolo možné prekonať nákladnú fragmentáciu a čerpať výhody zo 

synergických účinkov a posilnenej vojenskej interoperability. Z analýzy v správe CARD okrem toho 

vyplynulo, že: 

o veľká rôznorodosť typov vojenského vybavenia a rôzne úrovne modernizácie 

a interoperability prispievajú k fragmentácii a nedostatočnej súdržnosti v európskom 

prostredí. Toto má negatívny vplyv na schopnosť účinného vykonávania spoločných operácií 

ozbrojených síl členských štátov; 

o angažovanosť, pokiaľ ide o misie a operácie v rámci SBOP, je na veľmi nízkej úrovni a medzi 

členskými štátmi existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o rámec angažovanosti a celkové operačné 

úsilie; 

o v správe CARD boli identifikované oblasti spolupráce s významnými prínosmi pri riešení 

deklarovaných priorít členských štátov, a to vďaka zhode v oblasti ich plánovania a záujmov. 

Časom by to prinieslo významnú operačnú výhodu, najmä keď  členské štáty nasadzujú 

a využívajú ozbrojené sily spoločne. 

ĎALŠIA SPOLUPRÁCA 
Správa CARD môže viesť k novým projektom spolupráce, ktoré členské štáty zavedú v rôznych formách 

– v podobe stálej štruktúrovanej spolupráce, v rámci agentúry EDA alebo v iných dvojstranných alebo 

nadnárodných rámcoch, ak sa rozhodnú v nich pokračovať. Úplná správa a jej zistenia boli poslané 

členským štátom. 
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POZNÁMKY PRE REDAKTOROV: 
 

1) Tlačová správa je dostupná v 23 jazykoch EÚ 

2) Prehľad s ďalšími informáciami o 6 oblastiach záujmu odporúčaných v správe CARD 

3) Správa CARD vrátane jej zhrnutia je k dispozícii tu 

4) Vysvetľujúce video o tom, ako funguje správa CARD 

5) Webové spravodajstvo o riadiacom výbore agentúry EDA 

6) 26 zúčastnenými členskými štátmi agentúry EDA a CARD je všetkých 27 členských štátov EÚ 

bez Dánska 

7) Európska obranná agentúra (EDA), centrum pre európsku spoluprácu v oblasti obrany: 

i. Agentúra EDA, ktorá bola zriadená v roku 2004 na podporu a uľahčenie spolupráce 

v oblasti obrany v Európe, sa stala miestom, kde môžu krajiny, ktoré majú o to záujem, 

spoločne rozvíjať svoje spôsobilosti v oblasti obrany. 

ii. Odborné znalosti a činnosti agentúry EDA zahŕňajú celé spektrum spolupráce: od 

harmonizácie požiadaviek až po poskytovanie operačných spôsobilostí; od výskumu 

a technológií a inovácií až po vývoj technologických demonštračných zariadení; od 

odbornej prípravy a cvičení až po podporu operácií v oblasti SBOP. 

iii. Agentúra EDA úzko spolupracuje aj s európskym obranným priemyslom s cieľom 

posilniť európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu a prispieť 

k posilneniu a konkurencieschopnosti tohto priemyslu. 

iv. Úloha a vplyv agentúry neustále rastie, najmä vplyvom vykonávania globálnej 

stratégie EÚ (2016), čo viedlo tiež členské štáty k tomu, aby v roku 2017 posilnili 

poslanie agentúry. 

8) Sledujte #EUdefense na sociálnych médiách, kde získate viac informácií a navštívte naše 

webové sídlo www.eda.europa.eu. 

KONTAKTY PRE TLAČ AGENTÚRY EDA 
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Tel.: +32 470 87 01 65 

Paul QUINN 
pracovník pre médiá a komunikáciu 

Tel.: +32 2 504 28 24 
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