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Bezpečnostní 

 
Cíle: 
1) Jednotná bezpečnostní politika v souladu s NATO 
2) Specializace obranných složek jednotlivých zemí Evropských spojených států 
3) Zřízení vojenské základny USA na území České republiky 
4) Obrození akceschopnosti OSN 
 
Důsledky: 
1) Utváření společné bezpečnostní politiky Spojených států evropských bude probíhat v souladu se 
Severoatlantickou aliancí. 
 
2) Z konceptu společné bezpečnostní politiky vyplývá možnost specializace jednotlivých členských 
zemí Spojených států evropských podle jejich přirozených predispozic. Horentní sumy investované 
do komplexní obrany budou přesunuty do potřebnějších odvětví jako vzdělání a ochrana lidských 
práv. 
 
Pro Českou republiku z konceptu specializace obranných složek vyplývá zrušení bezprizorního 
tendru na obranné transportéry z Rakouska a radikální omezení investic do vzdušné obrany území 
České republiky. Armáda České republiky se bude angažovat ve svých výsostných odvětvích, 
kterými jsou akce anti-teroristických jednotek, dlouhodobé dohlížecí a stabilizační poválečné mise, 
mezinárodní spolupráce české roty chemické ochrany a delegování polní nemocnice celosvětově.  
 
3)Zřízení vojenské základny Spojených států amerických na území České republiky je projekt 
podporující prohlubování transatlantických vztahů. Myšlenka prohlubování vztahů se Spojenými 
státy americkými není založena jen na vděčnosti vázané na historické události, ale i na strategické 
stabilizační cíle budoucnosti. 
 
4) Iniciativa ze strany Evropských spojených států pro reformu Rady bezpečnosti OSN by spočívala 
v odebrání práva veta stálým členům Rady bezpečnosti a navýšení počtu stálých členů Rady 
bezpečnosti.  Právo veta omezuje flexibilitu rozhodování stálých členů Rady bezpečnosti a jí 
vydané rezoluce postrádají jasné sdělení, jelikož ke konsenzu musí dojít země s velice odlišnou 
mírovou politikou pod vzájemným nátlakem práva veta. Původní mechanizmus založený na právu 
veta by nahradil mechanizmus pracující s navýšeným počtem stálých členů Rady bezpečnosti, jenž 
by umožňoval tvoření většinových koalic při jednotlivých hlasováních. Ve výsledku se stane OSN 
opět celosvětově respektovanou a akceschopnou organizací.  
 
Vznik Evropských spojených států nese za následek spojení dvou stálých členů Rady bezpečnosti 
OSN, Francie a Spojeného království, v jeden subjekt Rady bezpečnosti. Vytvoří se tak prostor 
v kruhu stálých členů Rady bezpečnosti pro další členy zastupující jiné kontinenty než Evropu. 
Země evropského kontinentu nebudou početně převažovat ve výboru stálých členů Rady 
bezpečnosti, zamezí se kumulování moci v rámci evropského teritoriálního celku. 


