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Vstupom Slovenskej republiky do NATO a Európskej únie sa naplnila nielen jedna z našich 
zahraničnopolitických priorít, ale i dôležitá etapa realizácie vízie o jednotnej, demokratickej 
a mierovej Európe, s ktorou sa lídri tzv. Vilniuskej desiatky (V-10) stotožnili v Bratislave v roku 
2001 na konferencii Európske nové demokracie: Líderstvo a zodpovednosť. Nie všetci si možno 
uvedomujú, že práve posolstvo tejto konferencie z Bratislavy sa stalo dôležitým katalyzátorom 
„veľkého tresku“, ktorý otvoril brány Severoatlantickej aliancie pre siedmich nových členov. Aj 
naším pričinením sme teda svedkami unikátneho procesu v histórii nášho kontinentu, kedy sa 
prvýkrát Európa zjednocuje mierovou a demokratickou cestou.

Úspech prvej Bratislavskej konferencie V-10 posilnil kredit Slovenskej republiky v zahraničí 
a prispel aj k tomu, že sa naša krajina stala prirodzeným lídrom v procese integrácie, ktorý je 
schopný myslieť a konať globálne, solidárne a zodpovedne. Je v záujme Slovenskej republiky, 
aby si tento kredit uchovala aj po tom, čo dosiahla svoje integračné ciele a aby zostala aktívnym 
aktérom na medzinárodnej scéne i po vstupe do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie.

V tejto súvislosti je teda prirodzené, že Slovensko chce naďalej prispievať k realizácii vízie 
jednotnej Európy. Obsahom tejto vízie je zamedziť vytváranie deliacich čiar v Európe po rozší-
rení NATO a EÚ a pokračovať v integrácii „nových demokracií“ do euroatlantických štruktúr. 
Patrí sem teda i zintenzívnenie spolupráce s krajinami v susedstve rozšírenej Európskej únie, 
ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty, s cieľom napomáhať upevnenie občianskej spoločnosti a de-
mokratických inštitúcií. Podľa nášho názoru práve táto vízia je a bude hybnou silou demokrati-
začných a stabilizačných procesov nielen na Balkáne, ale aj v krajinách, ktoré v nedávnej minu-
losti patrili medzi republiky bývalého Sovietskeho zväzu. Tieto procesy sú dôležitým faktorom 
posilňovania bezpečnosti, stability a prosperity na celom európskom kontinente.

Ciele konferencie

Na tomto pozadí sa zrodila iniciatíva na usporiadanie medzinárodnej konferencie Rozšírená 
Európa: nová agenda. Cieľom iniciatívy bolo vyslať posolstvo našim partnerom, že tohtoroč-
ným rozšírením euroatlantického priestoru stability a demokracie nekončí záujem nových členov 
Európskej únie a NATO o susedov, ktorí sa ocitnú za hranicami týchto integračných zoskupení. 
Pri koncipovaní tohto projektu slovenská diplomacia neskrývala svoju ambíciu poskytnúť pro-
cesu euroatlantickej integrácie novú silu a nové myšlienky. Zámerom Slovenska ako iniciátora 
zvolania konferencie bolo poskytnúť priestor na tomto fóre na pokračovanie diskusie predsedov 
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vlád Vilniuskej skupiny a politikov a expertov z vyše štyridsiatich krajín Európy a USA o spo-
ločnej vízii budúcej integrovanej Európy.

Chceli sme aj touto formou prispieť k tvorbe myšlienok, ktoré by umožnili štátom stojacim na 
prahu svojich integračných úsilí urýchliť procesy začleňovania sa do euroatlantických štruktúr 
a zároveň umožnili členským štátom EÚ cielenejšie orientovať pomoc týmto štátom v procesoch 
transformácie a budovania fungujúcich demokratických inštitúcií.

Konkrétne ciele možno zhrnúť do niekoľkých tematických skupín. Prvoradým cieľom bolo 
načrtnúť víziu vývoja v Európe v postintegračnom období ako novej agendy pre Európu prostred-
níctvom bližšieho špecifi kovania pojmu širšej Európy.

Po druhé napomôcť euroatlantickému spoločenstvu pri stabilizácii európskeho priestoru 
prostredníctvom zvýšenej pozornosti voči oblastiam v jeho susedstve.

Po tretie poskytnúť priestor štátom Balkánu, južného Kaukazu a budúcim susedným štátom 
na východnej hranici EÚ a NATO na vyjadrenie ich vzťahu k integrácii európskeho priestoru.
Ďalej poskytnúť priestor pre stanoviská štátov strednej a východnej Európy i širšej Európy, 

zástupcov EÚ, NATO a USA k novým hrozbám pre Európu, predovšetkým terorizmu a napokon 
to bol cieľ posilniť transatlantické partnerstvo.

Účastníci konferencie

Na konferenciu boli pozvaní predsedovia vlád zo štátov tzv. Vilniuskej desiatky i Vyšehrad-
skej štvorky a vedúci predstavitelia štátov západného Balkánu, Kaukazu a ďalších štátov, ktorých 
strategickým cieľom je integrácia do euroatlantických štruktúr. Medzi pozvanými boli i ministri 
zahraničných vecí a obrany členských štátov Európskej únie a NATO, ako aj ďalšie významné 
osobnosti medzinárodnej scény, ako generálny tajomník NATO, generálny tajomník Organizácie 
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a komisár Európskej únie pre rozšírenie. Intenzívnym dip-
lomatickým pôsobením organizátorov, dobrým načasovaním a voľbou vysoko aktuálnej agendy 
sa podarilo zabezpečiť účasť takých osobností, že sa tým konferencia radí medzi zahranično-
politické udalosti skutočne svetového významu. Takáto reprezentatívna spoločnosť svetových 
lídrov a expertov sa doteraz v Bratislave v histórii ešte nestretla. Na konferencii sa zúčastnili 
dvaja prezidenti – Azerbajdžanu a Gruzínska, deviati predsedovia vlád – Albánska, Estónska, 
Chorvátska, Čiernej Hory, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska, deviati ministri zahraničných 
vecí – Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Fínska, Nórska, 
Rumunska, Slovenska, štyria ministri obrany – Chorvátska, Francúzska, Gruzínska, Slovenska, 
generálny tajomník NATO, generálny tajomník OBSE, komisár Európskej únie pre rozšírenie, 
reprezentatívna delegácia Senátu Spojených štátov amerických a ďalší významní hostia. 

Slovenskú republiku zastupovali predseda vlády M. Dzurinda, minister zahraničných vecí E. 
Kukan a minister obrany J. Liška. Celkovo sa konferencie zúčastnilo vyše stoosemdesiat zahra-
ničných a šesťdesiat domácich hostí.

Slovensko ako organizátor konferencie nemalo v úmysle zorganizovať „jeden z ďalších“ ne-
produktívnych summitov s formálnymi vystúpeniami lídrov zúčastnených krajín, ale skôr po-
dujatie typu otvoreného „brainstormingu“, ktoré by bolo schopné vyprodukovať nové myšlienky 
a poskytnúť nekonvenčné pohľady na vysoko aktuálne otázky agendy konferencie. V tejto sú-
vislosti zvolilo do istej miery netradičný formát konferencie – kombináciu summitu politických 
lídrov a fóra na neformálnu výmenu názorov expertov a analytikov mimovládnych organizácií 
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z Európy a USA; bola to určitá inovácia v porovnaní s prvou Bratislavskou konferenciou v r. 
2001. Konferencia týmto spôsobom prehĺbila partnerstvo vládnych a mimovládnych štruktúr 
pri riešení spoločných problémov európskeho kontinentu a na druhej strane takýto formát napo-
mohol prehĺbiť obsah diskusie politických lídrov – architektov európskej budúcnosti. Obohatil 
ho o nezávislú expertízu strategických otázok ďalšieho vývoja v Európe. Aj toto prispelo k mi-
moriadne cenným a plodným výstupom a výsledkom dvojdňových rokovaní konferencie a k 
úspešnému naplneniu jej stanovených cieľov.

Slovenskej diplomacii sa dostalo vysokého uznania za vytvorenie výbornej atmosféry pre 
rokovania o tak závažných témach, ako je vývoj v štátoch západného Balkánu, alebo o tom ako 
podporiť rozvoj demokracie, prosperity a integračných úsilí štátov, ktoré kedysi tvorili súčasť 
bývalého Sovietskeho zväzu. Slovenská republika i touto formou potvrdila, že má potenciál 
byť aktívnym spolutvorcom bezpečnosti a zahraničnej politiky Európskej únie, nielen pasívnym 
konzumentom výhod, ktoré toto spoločenstvo ponúka.

Obsahom stretnutia politických lídrov a expertov bola rozprava k témam koncentrovaným do 
štyroch diskusných panelov. Formát článku neumožňuje podrobne analyzovať všetky diskusné 
príspevky prednesené počas konferencie; texty vystúpení i ďalšie informácie a materiály o prie-
behu a mediálnej publicite konferencie boli zverejnené na webovej stránke konferencie na adrese 
http://wena.sk.

Balkánske demokracie a výzvy európskej integrácie

Krajiny Balkánu, ich politický a ekonomický reformný proces a otázky ich integrácie do 
euroatlantických štruktúr, zostávajú jednou z aktuálnych výziev súčasnosti. Diskusia v rámci 
prvého panelu konferencie smerovala k otvoreniu otázok pomoci a asistencie týmto krajinám 
s cieľom uskutočniť potrebné vnútorné reformy otvárajúce cestu k ich budúcej integrácii. V 
tomto smere Slovenská republika i ďalšie krajiny Vyšehradskej štvorky a Vilniuskej desiatky 
môžu byť zaujímavým zdrojom skúseností. Patria k nim poznatky a skúsenosti z realizácie ná-
ročných transformačných procesov i prekonávania negatívnych javov a konkrétnych problémov 
pri budovaní občianskej spoločnosti a právneho štátu, ktoré by mohli pomôcť našim partnerom 
vyvarovať sa chýb, resp. negatívnych javov, ktoré brzdili procesy transformácie a integrácie 
v našich krajinách.

Predseda vlády M. Dzurinda v úvodnom vystúpení zdôraznil presvedčenie, že konferencia 
vyšle silný signál o nutnosti pokračovať v procese euroatlantickej integrácie a vyjadril podpo-
ru krajinám západného Balkánu v ich integračných úsiliach. Potvrdil pripravenosť Slovenskej 
republiky podporiť tieto procesy konkrétnymi formami spolupráce a pomoci. Pripomenul, že 
Slovensko chápe, aké dôležité je mať nádej a sny o lepšej budúcnosti a vie, aký je to pocit byť 
odmietnutý. V tejto súvislosti zdôraznil, že naším vstupom do európskych a euroatlantických 
inštitúcií naša zodpovednosť voči partnerom nekončí. Vyslovil nádej, že nadchádzajúci istanbul-
ský summit NATO podnikne konkrétne kroky k pozvaniu Albánska, Chorvátska a Macedónska 
na vstup do Aliancie a zapojeniu sa Bosny a Hercegoviny i Srbska a Čiernej Hory do programu 
Partnerstvo za mier. Túto myšlienku podporili vo svojich vystúpeniach prakticky všetci vedúci 
predstavitelia nových členských štátov Severoatlantickej aliancie.

K mimoriadne zaujímavému priebehu diskusie v rámci tohto prvého panelu prispeli vystú-
penia predstaviteľov krajín západného Balkánu. Okrem iného zdôrazňovali myšlienku, že bez 
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pokračovania procesu integrácie krajín západného Balkánu do EÚ a NATO nebude možné oča-
kávať pokrok pri stabilizácii tejto oblasti. Túto tézu obhajoval vo svojom vystúpení i predseda 
vlády Čiernej Hory Milo Djukanovič slovami: „Ak sa západný Balkán nestane súčasťou Únie 
a NATO, nedokončí sa proces stabilizácie tohto regiónu“. Dominantnou témou diskusie bola re-
gionálna spolupráca ako dôležitý prostriedok na dosiahnutie integrácie. Albánsky premiér Fatos 
Nano uviedol príklady spolupráce a príspevkov krajín regiónu v boji proti terorizmu a organizo-
vanému zločinu ako konkrétne potvrdenie ich schopnosti podieľať sa na zvyšovaní bezpečnosti 
a stability oblasti. Zdôraznil, že krajiny západného Balkánu realizujú náročné reformné kroky 
a dosiahli zásadný pokrok pri inštitucionalizácii demokracie, právneho štátu a trhovej ekonomi-
ky. Pre ich pokračovanie a udržanie podpory obyvateľstva musia však mať reálnu perspektívu 
členstva v NATO a EÚ. „Potrebujeme si byť istí, že po tvrdej práci ako spojenci a partneri, bude-
me vítaní v európskych inštitúciách a euroatlantickej rodine a že nejde o vzdialený sen za desať 
až dvadsať rokov, ale oveľa, oveľa skôr“, konštatoval albánsky premiér.

Na druhej strane minister zahraničných vecí Fínska Erkki Tuomioja vyzval balkánskych 
lídrov, aby sa zamerali na budovanie dobrých susedských vzťahov a spolupráce v rámci regiónu. 
Zdôraznil, že integrácia ich krajín nie je možná, ak nie sú schopní integrovať sa so svojimi sused-
mi. Túto tézu podporil vo svojom vystúpení aj rumunský premiér Adrian Nastase. Konštatoval, 
že regionálna spolupráca vedie krajiny k chápaniu „hodnoty budovania dôvery, presadzovania 
regionálnych prístupov k problémom a osvojenia vlastných prostriedkov na ich riešenie“. A. Na-
stase však podčiarkol, že Európa sa nemôže zbavovať zodpovednosti ani poľavovať v úsilí o rie-
šenie situácie na západnom Balkáne a v pomoci krajinám regiónu. Podľa neho „nedávna história 
na Balkáne ukazuje, že jedna časť Európy sa nemôže tešiť pretrvávajúcej stabilite a prosperite 
v čase, keď sa iné časti Európy nachádzajú v chaose“. Európa si podľa neho nemôže dovoliť sivé 
zóny. Zdôraznil, že „medzinárodné spoločenstvo a jeho vedúce organizácie – OSN, NATO, EÚ 
a OBSE – si musia zachovať rovnakú odhodlanosť a zostať angažované v regióne“.

Najnovší vývoj situácie v Kosove potvrdil vysokú aktuálnosť prerokovávanej problematiky 
a mimoriadnu dôležitosť oblasti západného Balkánu z hľadiska bezpečnosti celého európskeho 
kontinentu. Aj prispením slovenskej diplomacie, hlavne sprostredkovateľských aktivít ministra 
zahraničných vecí Slovenskej republiky E. Kukana, sa stala Bratislava počas konferencie de-
jiskom viacerých bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov a iniciatív, ktoré v nemalej miere 
prispeli k pomerne rýchlemu upokojeniu mimoriadne napätej a nebezpečnej situácie v Kosove. 
V tomto kontexte na konferencii pozitívne zarezonovalo vystúpenie albánskeho premiéra Fatosa 
Nanu, keď sa dištancoval od aktivít militantných Albáncov v Kosove a Macedónsku. Podobne 
vyhlásenia lídrov Macedónska a Chorvátska i ministra zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny 
potvrdili, že konferencia sa stala určitým katalyzátorom pozitívnych posunov a procesov, ktoré 
majú potenciál prispieť k posilneniu stability v oblastiach poznačených krvavými konfl iktmi.

Čiernomorský a kaukazský región Európy

Rozprava v rámci druhého panelu bola venovaná špecifi ckým výzvam a problémom v kau-
kazskom a čiernomorskom regióne. Účastníci diskusie zdôraznili, že štáty tejto oblasti by mali 
dostať rovnakú šancu stať sa súčasťou Európy a jej integračných štruktúr. Gruzínsky prezident 
Saakašvili, ktorý na konferenciu do Bratislavy pricestoval v čase, keď gruzínska vláda riešila 
krízovú situáciu vo vzťahu k Adžarsku, si svojim vizionárskym prejavom získal účastníkov kon-
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ferencie. Podľa jeho slov „ružová revolúcia“ jasne demonštrovala, že gruzínsky ľud chápe, že 
jeho „hlavná príležitosť pre budúcnosť spočíva v slobode a demokracii“, ktorú prináša európska 
integrácia.

Vývoju v Gruzínsku, Azerbajdžane a Arménsku sa vo svojom vystúpení venoval bulharský 
minister zahraničných vecí Solomon Passy, ktorý tieto krajiny nedávno navštívil ako úradujúci 
predseda OBSE. Ocenil zámery vlád týchto štátov pri budovaní fungujúceho štátu a demokra-
tických inštitúcií, ale zároveň zdôraznil, že nahromadené problémy z minulosti, separatistické 
tendencie a náboženské rozpory vnútri týchto krajín, ale i medzi nimi navzájom, sú determi-
nujúcimi faktormi veľmi komplikovaného procesu. Uviedol, že jedinou cestou k dosiahnutiu 
životaschopného riešenia konfl iktov, ako napríklad v Náhornom Karabachu, je pokračovanie 
diskusií všetkých zainteresovaných strán a svedomité plnenie vzájomných dohôd. Upozornil na 
nebezpečný faktor, ktorým je vzájomné obviňovanie sa v médiách a vo verejných vystúpeniach. 
Takýto prístup podľa neho vytvára nepriateľsky zameranú verejnú mienku a okrem toho kompli-
kuje cesty k hľadaniu riešenia na oboch stranách. Tieto tendencie sa potvrdili i vo vystúpeniach 
prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alieva a ministra zahraničných vecí Arménska Vardana Oskan-
jana. Vo svojich vystúpeniach, ktoré boli vcelku pozitívne a konštruktívne, sa nevyhli vzájom-
nému obviňovaniu zo zodpovednosti za dlhodobú stagnáciu pri riešení konfl iktu v Náhornom 
Karabachu a odstraňovaní jeho následkov.

Solomon Passy zdôraznil, že v záujme riešenia konfl iktov a konsolidácie demokratických in-
štitúcií a uplatňovania zásad právneho štátu na Kaukaze a v regióne Čierneho mora musia mať 
národy týchto oblastí jasnú perspektívu, ktorej budú veriť. Perspektíva euroatlantickej integrá-
cie je podľa skúseností Bulharska tým najlepším stimulom demokratickej transformácie. Podľa 
názoru bulharského ministra zahraničných vecí je nutné podporiť čo najrýchlejšiu integráciu 
všetkých krajín, ktoré sú schopné splniť požiadavky členstva NATO a Európskej únie.

Námestník ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Vladimír Čižov varoval pred po-
kusmi vytvoriť v tejto oblasti nové deliace čiary, alebo „sanitný kordón“ štátov, ktorým bude 
poskytnutá podriadená úloha „nových susedov“ podliehajúcich „civilizačným“ aktivitám EÚ. 
Konštatoval, že pre Ruskú federáciu je bezpečnosť a stabilita oblasti Kaukazu a Čierneho mora 
prioritou strategického významu. Pripomenul, že v oblasti už dlhšiu dobu prebieha proces poli-
tickej a ekonomickej integrácie v rámci Spoločenstva nezávislých štátov. V tomto procese bol 
podľa V. Čižova utvorený celkom efektívny mechanizmus regionálneho krízového manažmentu 
a reagovania na nové bezpečnostné výzvy. Ako príklad takejto regionálnej spolupráce uviedol 
Zmluvu o organizácii kolektívnej bezpečnosti z roku 2003.

Upozornil, že by bolo kontraproduktívne narušiť takéto mechanizmy spolupráce pokusmi 
„začať úplne od začiatku“ a ignorovať doterajšie výsledky v oblasti regionálnej spolupráce. Rus-
ko vychádza z toho, že „Kaukaz predstavuje integrálnu časť organizmu, ktorý zahŕňa i časť 
ruského územia“ a „táto skutočnosť sa musí zobrať do úvahy pri vypracovaní akýchkoľvek 
nových formúl regionálnej bezpečnosti“. Zdôraznil, že jedine širokospektrálna a vzájomne vý-
hodná spolupráca môže viesť k skutočnému pokroku v riešení sociálnych, ekonomických a eko-
logických problémov regiónu a efektívnejšiemu boju proti terorizmu, extrémizmu, pašovaniu 
drog, ilegálnej migrácii, epidémiám a iným hrozbám pre spoločnú európsku stabilitu.
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Problémy a perspektívy rozšírenej Európy

Diskusia v rámci tretieho panelu sa sústredila na základné výzvy, ako je bezpečnosť, stabilita, 
prosperita, demokracia, integrácia nových demokracií, vzťahy a spolupráca so susednými oblas-
ťami, pred ktorými stojí Európa dnes a ktoré bude riešiť i rozšírená Európa. Litovský premiér 
A. Brazauskas k tejto téme vo svojom vystúpení konštatoval, že treba začať otvorenú diskusiu 
o tom, ako sa východná Európa zmení po rozšírení EÚ a NATO. „Nemôžeme si dovoliť premár-
niť priaznivý moment v politickom a sociálnom vývoji východnej Európy“, zdôraznil.

Kriticky poznamenal, že „EÚ a NATO nemajú žiadnu víziu o budúcom vývoji vzťahov s ta-
kými štátmi, ako je Ukrajina, Bielorusko alebo Moldavsko“. Zdôraznil, že „budúcnosť Ukrajiny 
bude mať mimoriadny vplyv na budúcnosť Európy, preto nemôžeme zostať ľahostajní k budúc-
nosti tejto krajiny“. Ako osobitný problém označil situáciu v Bielorusku a konštatoval, že Európ-
ska únia by mala bieloruskému ľudu vyslať jasné posolstvo, že „existuje alternatíva“. 

Algirdes Brazauskas zdôraznil, že krajiny EÚ by mali poskytnúť stabilnú podporu demokra-
tickým zložkám bieloruskej spoločnosti. Vyzval EÚ, aby vypracovala konkrétne akčné plány, 
resp. stratégie vo vzťahu k susedným štátom rozšírenej Európskej únie, v prvom rade k Ukrajine 
a Bielorusku. Tieto myšlienky ocenila vo svojom diskusnom príspevku bieloruská disidentka Iri-
na Krasovskaja, ktorá sa ako jediná bieloruská predstaviteľka zúčastnila konferencie. A. Braza-
uskas ďalej navrhol, aby EÚ zaradila oblasť južného Kaukazu do iniciatívy „Politika susedstva 
EÚ“ a uviedla do rovnováhy východný a južný komponent tejto iniciatívy. Podľa jeho názoru by 
to umožnilo zavčasu reagovať na pozitívne momenty vo vývoji takých štátov, ako je Gruzínsko 
a stimulovať odhodlanie k politickým a sociálnym reformám v regióne.

V podobnom duchu vystúpili i premiéri ďalších dvoch štátov – novovymenovaný predse-
da vlády Lotyšska Indulis Emsis a estónsky premiér Juhan Parts, ktorí okrem iného vyzdvihli 
význam transatlantických vzťahov pre bezpečnosť Európy. Juhan Parts zdôraznil, že „európske 
bezpečnostné štruktúry musia doplňovať a nie konkurovať NATO“. Premiéri pobaltských krajín 
podporili výzvu premiéra M. Dzurindu na potvrdenie pokračovania politiky „otvorených dverí“ 
NATO na istanbulskom summite, s čím sa v zásade stotožnil vo svojom vystúpení aj riaditeľ 
Národnej bezpečnostnej rady USA Daniel Fried. Ten však zdôraznil, že proces rozširovania Se-
veroatlantickej aliancie musí byť naďalej založený na hodnotách a náročných kritériách a tieto 
podmienky musia vo vlastnom záujme splniť všetky ašpirujúce krajiny.

V reakcii na vystúpenia premiérov pobaltských krajín minister zahraničných vecí Nórska Jan 
Petersen konštatoval, že Nórsko zdieľa ciele politiky „nového európskeho susedstva“ Európskej 
únie. „Je odhodlané rovnako ako EÚ zabrániť vzniku nových deliacich čiar v Európe a podporo-
vať demokratické a ekonomické reformy v susedstve EÚ“. 

Zdôraznil význam cezhraničnej spolupráce so susednými krajinami a vyjadril pripravenosť 
jeho krajiny prispieť k rozvoju programov, ktorých cieľom je zníženie sociálnych a ekonomic-
kých disparít v Európe. „Bolo by od nás nezodpovedné a nemúdre neprispieť k tomuto historic-
kému procesu, ktorý sa odohráva v našej časti sveta“, konštatoval Petersen.

Pohľady z NATO, Európskej únie a Spojených štátov

Osobitný panel na záver konferencie bol venovaný názorom predstaviteľov týchto dvoch in-
štitúcií a vedúceho delegácie Senátu USA na diskutované témy, týkajúce sa budúcnosti Európy 
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a transatlantických vzťahov. Do tohto panelu však tematický patrí aj vystúpenie francúzskej 
ministerky obrany Michele Alliot-Marie počas obeda.

Francúzska ministerka obrany vo svojom prejave charakterizovala nadchádzajúce rozšírenie 
NATO a EÚ ako rozhodujúci krok k „znovuzjednoteniu európskej rodiny“. Zdôraznila, že noví 
členovia prinášajú do EÚ a NATO novú dimenziu a cieľom integračných procesov by nemalo 
byť potlačenie rôznorodosti, ktorou je Európa charakteristická. Podľa jej názoru to platí i pre 
dnešný multipolárny svet a rôznorodosť identít nemôže byť prekážkou pre kolektívnu obranu 
spoločných záujmov.

M. Alliot-Marie zdôraznila, že európsky model musí byť postavený na spoločných cieľoch, 
ako je napríklad priemyselná spolupráca s cieľom zvýšiť konkurenčnú schopnosť Európy, so-
ciálna ochrana, zachovanie nášho kultúrneho dedičstva, posilnenie politických konzultácií me-
dzi dvadsiatimi piatimi členskými štátmi s cieľom efektívnejšie presadzovať spoločné záujmy 
a hodnoty. Ak však chceme, aby európsky hlas bol počuť, „musíme mať prostriedky na to, aby 
bol rešpektovaný“, povedala. Implikáciou toho je podľa nej aj posilnenie európskej obrany, čo 
však neznamená, že musíme znížiť význam Severoatlantickej aliancie a transatlantického zväz-
ku. Konštatovala, že „Európa a Amerika sú dvaja partneri v rámci Aliancie, ktorá potrebuje ob-
novu“.

Predstavu o mieste a úlohe Severoatlantickej aliancie, vrátane jej vzťahov s Európskou 
úniou, priblížil vo svojom vystúpení generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer, kto-
rý mal v Bratislave svoju „konferenčnú premiéru“. V prejave zdôraznil, že napriek nesporným 
úspechom pri zjednocovaní Európy je bezpečnosť kontinentu stále ohrozovaná. V súčasnosti ju 
ohrozujú nové asymetrické hrozby – terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia a zlyhávajú-
ce štáty, teda hrozby do veľkej miery oveľa komplikovanejšie ako globálne hrozby z minulosti. 
Na to, aby úspešne čelili týmto hrozbám, potrebujú Európa i svet „nové formy spolupráce, nové 
stratégie a prostriedky“. K takým podľa jeho názoru patrí i strategické partnerstvo Európskej 
únie a NATO. Európska obranná politika musí podľa generálneho tajomníka NATO doplňovať 
Severoatlantickú alianciu, nie duplikovať jej funkcie. „Nemôžeme si dovoliť mrhať cennými 
zdrojmi“, povedal a doplnil, že EÚ a NATO musia byť partnermi v presadzovaní slobody na 
celom európskom kontinente.

Reagoval aj na vystúpenie námestníka ministra zahraničných vecí Ruskej federácie V. Či-
žova, ktorý prezentoval „tradičný“ postoj Ruska k rozšíreniu NATO. Upozornil, že „rozšírenie 
oboch organizácií, Európskej únie i NATO, nie je ovládnutím nových území, ale dobrovoľným 
spájaním sa na základe spoločných hodnôt“. Podľa generálneho tajomníka „NATO sa bude na-
ďalej angažovať vo vzťahu k svojim partnerom poskytnutím foriem spolupráce, ktoré budú ešte 
viac vychádzať z ich špecifi ckých záujmov a obáv“. NATO sa bude osobitne usilovať zameria-
vať programy spolupráce do oblastí Kaukazu a Strednej Ázie, ktoré sú strategicky mimoriadne 
dôležité z hľadiska boja proti terorizmu na kontinente, ale čelia vážnym problémom, ako je 
bezpečnosť ich hraníc, ilegálna migrácia a organizovaný zločin. Tieto krajiny si však podľa 
generálneho tajomníka NATO „zasluhujú nielen našu stálu podporu, ale aj perspektívu členstva. 
Zatvorenie našich dverí (pred nimi) jednoducho nepatrí medzi možnosti voľby“.

Trochu rezervovanejšie sa k možnosti skorej integrácie štátov južného Kaukazu vyjadril ko-
misár EÚ pre rozšírenie Günter Verheugen. Zdôraznil však, že zjednotená Európa nemôže byť 
„zahľadená do seba“ a nevnímať, čo sa deje za jej hranicami. Európska únia má zásadný záu-
jem na stabilite, prosperite a demokracii svojich susedov, lebo „nestabilita v jednej časti Európy 
okamžite zasahuje i jej ďalšie časti“. Vo svojom vystúpení venoval osobitnú pozornosť Turecku; 
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ak sa stane kandidátskou krajinou, bude to podľa G. Verheugena veľmi dôležitá odpoveď na 
otázku, či Európa bude schopná zorganizovať si svoje vzťahy s islamským svetom na základe 
tolerancie a vzájomného chápania, alebo budú tieto vzťahy odsúdené na stav permanentného 
konfl iktu a napätia. Zdôraznil prínos nových členov EÚ pre lepšie chápanie krajín v susedstve 
rozšírenej EÚ a konštatoval, že napríklad Slovensko bude veľmi dôležité pre rozvoj vzťahov EÚ 
s Ukrajinou, lebo nové členské štáty môžu hrať kľúčovú úlohu pri utváraní vzťahov s krajinami 
ďalej na východ (od hraníc EÚ)...“ a „... vo východnej a strednej Európe nám pomôžu rozvíjať aj 
dôveryhodnú a udržateľnú východnú dimenziu nášho strategického myslenia.“

Podľa G. Verheugena budú veľmi dôležité i skúsenosti nových členských štátov z ich transfor-
mačných procesov, lebo budú významným faktorom pri tvorbe programov spolupráce so štátmi 
v susedstve Európskej únie. Túto skutočnosť ocenil vo svojom vystúpení i vedúci delegácie Se-
nátu USA, senátor Trent Lott. Zdôraznil, že odhodlanie, s akým štáty ako napríklad Slovensko, 
uskutočňujú reformy vo fi nančnom, daňovom či zdravotníckom systéme, môže byť zdrojom 
inšpirácie i pre také vyspelé demokracie ako USA.

Posolstvo a prínos

Vystúpenia jednotlivých účastníkov konferencie priniesli celý rad zaujímavých myšlienok 
a podnetov pre formovanie strategického myslenia v rámci NATO a EÚ v záujme ďalšieho roz-
voja vzťahov oboch integračných zoskupení s partnerskými štátmi na Balkáne, južnom Kaukaze 
a v oblasti Čierneho mora. Závery konferencie sa môžu stať zásadným prínosom pre mier, stabi-
litu, dialóg a spoluprácu v Európe. Je však potrebné zabezpečiť ich realizáciu v reálnom živote 
a v konkrétnych iniciatívach a programoch spolupráce. Príležitosťou na ďalšie rozpracovanie 
myšlienok a odkazu konferencie budú nielen nadchádzajúce summity EÚ a NATO, ale aj budúca 
schôdzka lídrov demokracií strednej a východnej Európy v auguste v Litve, ktorej usporiadanie 
avizoval vo svojom vystúpení litovský premiér Brazauskas.

Konferencia priniesla viaceré posolstvá pre celé euroatlantické spoločenstvo.
Po prvé, že rozšírením Európskej únie o desať štátov strednej a východnej Európy a vstupom 

siedmich štátov tejto oblasti do NATO sa integrácia v rámci euroatlantického spoločenstva ne-
skončila. Účastníci konferencie vyzvali všetkých európskych lídrov na pokračovanie dialógu 
o európskej integrácii so štátmi tzv. „širšej Európy“ – západného Balkánu, južného Kaukazu 
a budúcich susedov na východných hraniciach Európskej únie a NATO.

Po druhé, že nové členské krajiny Európskej únie a NATO splnili náročné kritériá stability, 
demokracie, rešpektovania ľudských práv a prosperujúcej slobodnej trhovej ekonomiky. Ukázali 
tak príklady a modely reforiem pre krajiny tzv. širšej Európy. Bezpodmienečnými podmienkami 
integrácie nových krajín do euroatlantického spoločenstva sú dialóg vnútri krajín a medzi nimi, 
stabilita v jednotlivých regiónoch, spolupráca a upevnenie demokracie.

Po tretie, že euroatlantické spoločenstvo čelí výzvam spojeným s novými typmi ohrozenia. 
Okrem šírenia jadrových zbraní aj medzinárodnému terorizmu, organizovanému zločinu či ile-
gálnej migrácii. Najnovším varovaním pre Európu boli tragické udalosti 11. marca 2004 v Mad-
ride. Podmienkou úspešného zvládnutia týchto výziev je obnovenie a posilnenie transatlantic-
kého partnerstva a dôvery vo vzťahu so Spojenými štátmi, akcelerácia reforiem EÚ i NATO so 
zapojením nových členských krajín, ako aj šírenie stability, demokracie a spolupráce prostred-
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níctvom zintenzívnenia dialógu s krajinami „širšej Európy“ s jasným signálom o pokračovaní 
integračných procesov.

Účastníci konferencie zdôraznili potrebu vypracovať realistickú stratégiu zapojenia týchto 
oblastí do mechanizmov spolupráce a postupnú integráciu do štruktúr Európskej únie a NATO; 
pripomenuli, že je to najefektívnejšia cesta rozšírenia zóny stability na európskom kontinente.

Tieto myšlienky a výzvy sa uplatnili i v spoločnom vyhlásení predsedov vlád deviatich zú-
častnených štátov, teda Vilniuskej desiatky bez Slovinska, ktorého premiér sa na konferencii ne-
zúčastnil. Potvrdili podporu integračným ambíciám štátov Balkánu, Kaukazu a oblasti Čierneho 
mora, ako aj pripravenosť napomáhať proces ich transformácie, demokratizácie a ekonomickej 
stabilizácie. Text spoločného vyhlásenia je dôležitým indikátorom ďalšieho smerovania úsilí 
a iniciatív tohto neformálneho zoskupenia nielen v rámci regionálnej spolupráce, ale aj pri for-
movaní politiky integračných štruktúr, do ktorých tieto štáty vstupujú. Príležitosťou na ďalšie 
rozpracovanie myšlienok a odkazu konferencie bude nasledujúca schôdzka lídrov demokracií 
strednej a východnej Európy v auguste v Litve. A. Brazauskas tým dal zároveň odpoveď na 
otázku, či bude Vilniuská desiatka, respektíve jej inovovaná „bratislavská podoba“ pokračovať 
vo svojich aktivitách aj po vstupe väčšiny jej členov do NATO a Európskej únie.

Záver

V roku 2004 sa pripravovala Slovenská republika už ako členský štát NATO a EÚ na ich 
dôležité summity, preto diskusia v rámci konferencie na najvyššej úrovni mohla zásadným spô-
sobom prispieť k formovaniu rokovacej agendy summitov. Práve zbližovanie sa s balkánskymi, 
čiernomorskými a kaukazskými štátmi a posilňovanie spolupráce s nimi utvára na pôde NATO 
a EÚ priestor na realizáciu zahraničnopolitického potenciálu Slovenskej republiky. Týmto po-
tenciálom je najmä pozitívna transformačná a reformná skúsenosť, do určitej miery aj jazyková 
a kultúrna blízkosť, ale predovšetkým to, že sme príkladom štátu, ktorého občania, hoci s prob-
lémami, dokázali nasmerovať svoj štát tam, kam patrí, do európskych koľají.

Bez zveličovania možno konštatovať, že Bratislava a slovenská diplomacia sa aj usporiada-
ním tejto významnej konferencie opätovne stali katalyzátormi pozitívnych zmien a procesov, 
smerujúcich k posilneniu stability v oblastiach susediacich s rozšírenou Európskou úniou. Toto 
podujatie s naozaj reprezentatívnou účasťou politikov a expertov potvrdilo, že Slovenská repub-
lika má potenciál byť aktívnym prispievateľom a spolutvorcom bezpečnosti v rámci Európskej 
únie a NATO.

O nespornom úspechu a pozitívnej odozve na úroveň obsahového i organizačného zabezpe-
čenia Bratislavskej konferencie svedčia aj následné reakcie účastníkov a médií. Ministerstvo 
zahraničných vecí zabezpečilo ich monitorovanie prostredníctvom našich veľvyslanectiev a je 
zaujímavé, že informáciu o priebehu konferencie uverejnili dokonca egyptské denníky. Mien-
kotvorný denník Washington Times v reakcii na výsledky konferencie okrem iného uviedol, že 
jasné posolstvo Bratislavskej konferencie a politické reality Slovenska presvedčivo umiestňujú 
Bratislavu „do samého srdca Európy“. Tieto výsledky nás ešte viac zaväzujú, aby odkaz z Brati-
slavy nezostal iba v štádiu „dobrých úmyslov“.


