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Pražský Žofín byl poctěn uspořádáním konference k evropské obraně a bezpečnosti.
Jedním z témat jistě bude evropská armáda. Diskutuje se o ní od konce čtyřicátých let
minulého stoleté a nyní zvláště intenzivně.
Na ČT24 o záměru EU hovořili Helena Langšádlová, Tomio Okamura, Roman Váňa a
Ondřej Benešík. I když - jak jinak vzhledem k pestrému politickému složení - i tento zatím
mlhavý projekt se začíná projasňovat.
Už květnová konference Střediska bezpečnostní politiky UK pod názvem Strategická
autonomie a evropská obrana - Na cestě k evropské armádě ? dospěla k závěru, že by byla
škoda nevyužít dosavadní obranné struktury a bude snazší evropskou armádu vytvářet
autonomně v NATO.
Evropská unie by garantovala vnitřní bezpečnost proti terorismu a nežádoucí migraci a
obrana evropského kontinentu by byla zajišťována pod samostatným evropským vedením v
aliančním rámci.
Předpokládá to mít v reálném čase plán obrany evropského prostoru a model společné
armády, která by jej dokázala realizovat a podle něho by byla postupně budována. Její
prostorová orientace a dislokace je dána současnými vážnými konflikty, které nejsou na
západě a na severu Evropy, ale na jejím východě a jihu včetně potenciálních migračních vln.
Jak ukázal i rozporný diskurs zmíněných diskutérů, politická půda je pro to do značné
části připravena.
Tuto představu může podstatně změnit jiný efektivnější scénář. A sice bude-li NATO
ve spolupráci s evropským a euroatlantickým společenstvím preferovat jediný závazný článek
Severoatlantické smlouvy, a to článek 1 zavazující všechny členské země "...urovnávat
veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl
ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost…“
Tento závazek podepsalo i Rusko v rámci tzv. Rámcové smlouvy PfP (Partnerství pro
mír). Poté nebude nutné nekonečně diskutovat o nezávazném článku 5, o kterém se Donald
Trump při návštěvě Bruselu ke znepokojení Evropanů ani nezmínil.

