
 2022 – „Rok Európskej obrany“ 

EUROMIL spoluorganizoval s Egmont- Kráľovským inštitútom pre medzinárodné vzťahy 

odbornú diskusiu o roku 2022, roku európskej obrany. Cieľom tohto seminára je kriticky 

zhodnotiť úspechy EÚ v oblasti obrany za posledný rok, odporučiť cesty vpred a analyzovať, 

aké to bude mať dôsledky pre vojakov: mužov a ženy v uniformách, ktorí to nakoniec musia 

uskutočniť. 

 

Prvá panelová diskusia bola zameraná na úspechy EÚ v oblasti obrany. Rečníci, Bruno Angelet 

(riaditeľ pre bezpečnostnú politiku, belgické zahraničné veci), Dr. Daniel Fiott (Centrum 

bezpečnostných a obranných štúdií (CSDS), VÚB) a Dr. Sven Biscop (Egmont & Gent University) 

sa zamerali na Strategický kompas a dôležitosť oživenie európskeho obranného priemyslu. 

Posilnenie európskej obrany je pre Európu strategickým cieľom, USA sa čoraz viac zameriavajú 

na Áziu, a preto silnejšia a schopnejšia EÚ bude prínosom aj pre NATO. Okrem toho v roku 

2022 EÚ preukázala svoju schopnosť rýchlo konať. Aby sme uviedli príklad, spustenie 

Asistenčnej misie Európskej únie Ukrajina (EUMAM) v tak rýchlom časovom horizonte zmenilo 

hru. Výcvik 15 000 ukrajinských vojakov a využitie plného potenciálu Európskeho mierového 

nástroja (EPF) podčiarkujú, že EÚ to so svojou obranou myslí vážne. 

 

Pokiaľ ide o obranný priemysel, je dôležité zdôrazniť, že posilnenie európskeho obranného 

priemyslu prostredníctvom spoločného zákona o obstarávaní (EDIRPA) predstavuje dôležitý 

nástroj spoločného obstarávania a logický ďalší krok z Európskeho obranného fondu (EDF) a v 

rámci cieľov Strategického Kompas. Celkovo má EÚ mnoho nástrojov, ako je stála 

štruktúrovaná spolupráca (PESCO), EDF a EDIRPA, a nemala by sa báť ich použiť. 

 

Jedným dôležitým faktorom, ktorý sa často zanedbáva, je však potreba väčšieho počtu 

vojenského personálu na splnenie potrieb NATO a EÚ. Druhá panelová diskusia sa tak 

zamerala na dôsledky vývoja obrany na vojenský sektor. Rečníci, generálporučík Marc Thys 

(VCHOD, belgická obrana), brigádny generál Bart Laurent (EUMS) a Emmanuel Jacob 

(prezident EUROMILU) diskutovali o strategickom kompase, vojenskom personále a záložných 

silách, zmene klímy a misiách SBOP a operácií. Presnejšie povedané, bolo zdôraznené, že 

strategický kompas robí z roku 2022 rok európskej obrany, ale od roku 2019 sa už začalo veľa 

vývoja, pokiaľ ide o to, ako sa vyrovnať s BREXITom v misiách SBOP. 
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