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Berlínska bezpečnostná konferencia sa konala 30. novembra a 1. decembra 2022. Tohtoročná 

téma bola zameraná na Európu a NATO, smerovanie činnosti. EUROMIL sa zúčastnil ako 

partner loga. 

Keďže išlo o prvú bezpečnostnú konferenciu, ktorá sa konala po neoprávnenej agresii Ruska 

proti Ukrajine, diskusie sa zamerali na západnú podporu Ukrajine, posilnenie NATO 

prostredníctvom novej Strategickej koncepcie, rozvoj špičkových spôsobilostí 

prostredníctvom spolupráce s európskym obranným priemyslom. a úloha strategického 

kompasu pri posilňovaní bezpečnostných a obranných politík EÚ. 

Aby sme to podrobnejšie rozviedli, NATO prostredníctvom novej Strategickej koncepcie 

posilňuje svoju obranu a odstrašovanie posilnením východného krídla Aliancie, keďže Rusko 

bolo charakterizované ako najväčšia hrozba pre bezpečnosť Aliancie. Okrem toho účastníci 

zdôraznili, že členstvo Švédska a Fínska v NATO ukazuje, že Aliancia je relevantnejšia ako 

kedykoľvek predtým. Vysoký sever a Arktída tiež predstavujú nové výzvy pre NATO a podľa 

Bjørna Arilda Grama, ministra obrany Nórska, je cvičenie Cold Response len príkladom toho, 

ako Aliancia reaguje na vznikajúce bezpečnostné výzvy. 

Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová sa zamerala na dôležitosť poskytovania 

podpory Ukrajine a na skutočnosť, že Nemecko bude cvičiť ukrajinských vojakov, kým Olaf 

Scholz, nemecký kancelár, zdôraznil, že Ukrajina bude podporovaná tak dlho, ako to bude 

potrebné. Minister okrem toho zdôraznil, že Európska iniciatíva Skyshield podporí spoluprácu 

medzi partnermi a Nemecko tiež smeruje k modernizácii Bundeswehru. Generálny tajomník 

NATO Jens Stoltenberg tiež zdôraznil dôležitosť zvýšených výdavkov na obranu v Nemecku; 

Aliancia a Európa potrebujú silný Bundeswehr so špičkovými kapacitami. Rozhodnutie 

Nemecka zvýšiť výdavky na obranu a vyvinúť nové obranné spôsobilosti bolo skutočne 

Zeitenwende, ako uviedli mnohí účastníci. 

Na to, aby Európa rozvíjala obranné spôsobilosti, je však nevyhnutná spolupráca s obranným 

priemyslom; armáda potrebuje nové technológie, a preto musia byť politici pragmatickejší a 

spolupracovať s priemyslom. Zástupcovia obranného priemyslu celkovo zdôraznili, že pri 

prijímaní finančnej podpory čelia prekážkam v dôsledku nariadenia o taxonómii, čo je otázka, 

o ktorej generálny tajomník NATO, ako uviedol, diskutuje so svojimi európskymi partnermi. 

Posilnenie európskeho obranného priemyslu a prechod európskych štátov k spoločnému 

obstarávaniu je nevyhnutný na doplnenie zásob, ako aj na investície do výskumu a vývoja. 

Na pokračovanie predseda Vojenského výboru EÚ (EUMC), generál Robert Brieger, predstavil 

štyri koše strategického kompasu (Act, Secure, Invest, Partner) a uviedol, že EÚ ich ešte nikdy 



nedosiahla toľko za príliš krátky čas. Akčný plán vojenskej mobility 2.0, využitie plného 

potenciálu Európskeho mierového nástroja alebo rozšírenie námornej prítomnosti EÚ. 

Zdôraznilo sa tiež, že koncepcia strategickej autonómie EÚ sa často nesprávne vykladá; 

autonómia je o tom, že EÚ je schopná a schopná konať sama, keď je to potrebné a keď podpora 

nie je dostupná. Zdôraznil sa aj význam rozvoja kapacity rýchleho nasadenia (RDC). RDC bude 

tvoriť až 5000 vojakov so všetkými strategickými predpokladmi a bude plne funkčné v roku 

2025. Riho Terras, poslanec Európskeho parlamentu, tiež zdôraznil, že obrana EÚ už nie je 

zanedbávaná a je podporovaná Európskou komisiou a že v budúcej Komisii by mohol byť 

obranný pilier. 

Nakoniec sa účastníci zamerali na význam záložných síl a na to, že je potrebné mať sily a 

systémy neporušené. Je preto najvyšší čas, aby sa v tomto smere politici pohli smerom k 

rozhodovaniu. 

Celkovo tohtoročná berlínska bezpečnostná konferencia zdôraznila, že sa koná Zeitenwende; 

Fínsko a Švédsko sa rozhodli vstúpiť do NATO, Nemecko zvýšilo svoje obranné výdavky a EÚ 

posilňuje svoje obranné kapacity, to je len niekoľko príkladov zlomu v Európe. 
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