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Vrhunsko sreËanje v Pragi novembra 2002 je odloËilno zaznamovalo zvezo
NATO in Evropo. OdloËitve, ki so jih voditelji dræav Ëlanic sprejeli na vrhu,
so namenjene  modernizaciji zavezniπtva, da bi se NATO lahko sooËil z
varnostnimi izzivi 21. stoletja tako uËinkovito, kot se je z groænjami
prejπnjega.
Voditelji devetnajsterice so v Pragi izkazali svojo zavezanost, da zveza
ostane kljuËna institucija za kolektivno obrambo njihovih dræav, posvetovanja
o varnostnih vpraπanjih in skupne mirovne operacije.
V Ëlanstvo so v Pragi povabili sedem dræav ter sprejeli ukrepe za izboljπanje
vojaπkih zmogljivosti in poglobitev odnosov s partnerskimi dræavami.

NOVE »LANICE

Vabilo za Ëlanstvo v zvezi NATO so prejele Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva,
Romunija, Slovaπka in Slovenija. Te dræave so sedaj Ëlanice Evroatlantskega
partnerskega sveta, ki pa je posvetovalno telo.  Sedmerica æe od leta 1999
sodeluje v Akcijskem naËrtu za Ëlanstvo, pripravljalnem programu za
prihodnje Ëlanice. Povabljenke so aktivne tudi v mirovnih operacijah predvsem
v jugovzhodni Evropi. Pristopni protokoli s povabljenimi dræavami bodo
podpisani 26. marca 2003, sedmerica pa bo polnopravno vstopila v
zavezniπtvo maja 2004.

Politika odprtih vrat
NATO nadaljuje politiko odprtih vrat za tiste dræave, ki sodelujejo v Akcijskem
naËrtu za Ëlanstvo, vendar v Pragi niso bile povabljene v zavezniπtvo, so
pa v Ëasu sodelovanja dosegle velik napredek. Zveza tako intenzivno
podpira Albanijo in Makedonijo pri njunih reformah obrambnega in
varnostnega sistema. Moænosti za vstop Hrvaπke, ki se je pridruæila programu
leta 2002, pa bodo odvisne tako od njenih reform, kakor tudi od izpolnjevanja
mednarodnih obveznosti, vkljuËno s sodelovanjem z Mednarodnim sodiπËem
za vojne zloËine na obmoËju nekdanje Jugoslavije.

NOVI ODNOSI

Sodobni varnostni izzivi so preveË kompleksni, da bi jim bila lahko kos ena
sama organizacija. NATO pri vzpostavljanju mreæe varnostnih dogovorov,
ki se medsebojno podpirajo in dopolnjujejo, sodeluje z Evropsko unijo,
Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi ter z Organizacijo Zdruæenih
narodov. Ob tem zaveznice poglabljajo in krepijo odnose s partnerskimi
dræavami v evroatlantskem prostoru, z Rusijo in dræavami πirπega
sredozemskega obmoËja.

Odnosi z Evropsko unijo
NATO in Evropska unija sta 16. decembra 2002 z Deklaracijo o skupni
evropski varnostni in obrambni politiki poglobila strateπko partnerstvo v
prizadevanju za ohranjanje stabilnosti  v Evropi. Deklaracija doloËa, da
njuni odnosi temeljijo na:

· partnerstvu, ki naj zagotovi, da se bodo prizadevanja obeh organizacij
v primerih reπevanja kriz dopolnjevala, vendar ob hkratnem zavedanju,
da imata organizaciji razliËno naravo;

· uËinkovitem skupnem posvetovanju, dialogu, sodelovanju in 
transparentnosti;

· enakopravnosti in upoπtevanju avtonomnosti pri odloËanju ter interesih
EU in NATO;

· spoπtovanju interesov dræav Ëlanic EU in NATO;
· spoπtovanju naËel Ustanovne listine OZN, Pogodbe o EU in Washingtonske

pogodbe, da bi izpolnili enega od nujnih pogojev za stabilno evroatlantsko
varnostno okolje, ki bo zavezano k mirnemu reπevanju sporov. Tako 
nobena dræava ne bo mogla groziti drugim z uporabo sile, ob spoπtovanju
pravic in dolænosti, izhajajoËih iz mednarodnih pogodb ter  prepreËevanju
enostranskih akcij;

· usklajenem, preglednem in medsebojno okrepljenem razvoju vojaπkih 
zmogljivosti, ki so skupne obema organizacijama.
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Leta 2001 in 2002 se je partnerstvo æe pokazalo za uspeπno v Makedoniji,
kjer sta NATO in EU skupaj prepreËila dræavljansko vojno, Unija pa naj bi
spomladi 2003 prevzela naloge sil NATO za nadaljevanje stabilizacije
razmer v tej dræavi.

Odnosi z Rusijo
Dræave Ëlanice zveze NATO in Rusija sodelujejo kot enakopravne partnerke
na podroËjih obrambnih reform, neπirjenja oroæja za mnoæiËno uniËevanje,
iskanja in reπevanja na morju, naËrtovanja civilnih ukrepov v krizah,
protiraketne obrambe na bojiπËu in boja proti terorizmu. Moænosti za
poglobitev in okrepitev odnosov med Rusijo in zavezniπtvom niso bile πe
nikoli tako dobre kot prav zdaj.

Partnerstva
Partnerstva ostajajo osrednja tema politike zavezniπtva. Sodelovanje v
Evroatlantskem partnerskem svetu in Partnerstvu za mir je obËutno poveËalo
varnost in stabilnost v celotnem evroatlantskem obmoËju. Akcijski naËrt
Evroatlantskega partnerskega sveta proti terorizmu je primer sodelovanja
pri spopadanju z novimi groænjami, ki v enaki meri zadevajo tako partnerice
kot zaveznice. NATO je tudi okrepil Sredozemski dialog, ker se zaveda
nujnosti tesnejπega sodelovanja z dræavami πirπega sredozemskega obmoËja.

Odnosi z jugovzhodno Evropo
»lanice zveze NATO so odloËene nadaljevati svoji mirovni misiji v Bosni in
Hercegovini in na Kosovu, dokler ne bo doseæen trajen mir z delovanjem
demokratiËnih ustanov in varstvom Ëlovekovih pravic. Dejstvo, da so med
povabljenimi v zavezniπtvo tudi dræave iz jugovzhodne Evrope, kaæe namen
zveze NATO, da nadgradi svojo vlogo na tem obmoËju in poveËuje moænosti
za vzpostavitev trajnega miru in stabilnosti.

Moænost za vkljuËitev Bosne in Hercegovine ter Srbije in »rne Gore v
Evroatlantski partnerski svet ter za sodelovanje v Partnerstvu za mir je
odvisna predvsem od njih samih. »e bodo izpolnjevale svoje mednarodne
obveznosti, sodelovale z Mednarodnim sodiπËem za vojne zloËine na
obmoËju nekdanje Jugoslavije in nadaljevale reforme na podroËju obrambe,
bo moænost za pribliæevanje strukturam NATO lahko postala realna.

NOVE ZMOGLJIVOSTI

NATO je v Pragi sprejel odloËitev za oblikovanje sil, ki se bodo laæje odzivale
na novodobne groænje in varnostne izzive. Izboljπanje zavezniπkih obrambnih
zmogljivosti zajema tri elemente: Praπko zavezo za zmogljivosti, oblikovanje
sil NATO za posredovanje in racionalizacijo vojaπke poveljniπke strukture.

Praπka zaveza za zmogljivosti
Praπka zaveza se od predhodnice, Pobude o obrambnih zmogljivostih,
razlikuje v tem, da so se zaveznice zdaj trdno zavezale k izboljπavi
zmogljivosti na veË kot 400 podroËjih, ki so razdeljena v osem sklopov:
· kemiËna, bioloπka, radioloπka in jedrska obramba;
· obveπËevalne dejavnosti, opazovanje in doloËanje ciljev;
· nadzor iz zraka;
· poveljevanje, nadzor in komunikacije;
· bojna uËinkovitost, natanËno vodeni izstrelki in onemogoËanje sovraænikove

zraËne obrambe;
· strateπki zraËni in pomorski prevoz;
· dotakanje goriva v zraku;
· enote za bojno podporo in podporo bojnemu delovanju.
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Natove sile za posredovanje
Nove sile zveze NATO za posredovanje bodo tehnoloπko najsodobnejπe
opremljene in zato tudi bolj uËinkovite. Poseben poudarek je namenjen
njihovi mobilnosti, saj je od hitrosti veËkrat odvisen uspeh misije. Tako se
bodo sposobne v zelo kratkem Ëasu premestiti kamor koli bo potrebno.
Obenem pa bodo pomenile zaËetek pospeπenega posodabljanja in izboljπav
zavezniπkih vojaπkih zmogljivostih, da bi te lahko bile kos porajajoËim se
varnostnim izzivom 21. stoletja.
Sile za posredovanje bodo vzpostavljene do oktobra 2004 in bodo polno
operativno sposobne najkasneje oktobra 2006.

Nova vojaπka poveljniπka struktura
Nova vojaπka poveljniπka struktura bo imela dve strateπki poveljstvi, eno
operativno in eno funkcionalno. Sedeæ strateπkega poveljstva za operacije
bo v Belgiji in ga bosta sestavljali poveljstvo zdruæenih sil za kopenske
operacije in poveljstvo zdruæenih sil za pomorske operacije.
Strateπko poveljstvo za preoblikovanje, s sedeæem v ZDA,  bo zadolæeno
za preoblikovanje vojaπkih zmogljivosti in pospeπevanje povezljivosti
zavezniπkih sil.

Ukrepi za boj proti novim groænjam
Voditelji dræav Ëlanic NATO so sprejeli tudi nov vojaπki koncept za obrambo
pred terorizmom, ki zajema veËjo izmenjavo obveπËevalnih podatkov in
dogovore o usklajenem ukrepanju v primerih kriz. Zavezniπtvo sodeluje s
partnericami pri uresniËevanju Akcijskega naËrta za civilno krizno naËrtovanje,
katerega namen je doseËi veËje zavedanje in pripravljenost civilnega
prebivalstva na moænost napada s kemiËnim, bioloπkim ali radioloπkim
oroæjem. NaËrt predvideva tudi pomoË ustreznim nacionalnim institucijam
pri odpravljanju posledic morebitnih napadov.

Zveza je ob tem potrdila uresniËevanje petih pobud za obrambo pred
radioloπkim, kemiËnim in bioloπkim (RKB) oroæjem, ki bodo poveËale
obrambne zmogljivosti proti oroæju za mnoæiËno uniËevanje. Pobude
predvidevajo:
· razvoj mobilnega laboratorija za RKB analize;
· oblikovanje skupine za posredovanje v primeru RKB napada;
· ustanovitev centra za obrambo pred RKB napadi;
· vzpostavitev zaloge cepiv;
· sistem za nadzor nalezljivih bolezni.

VeËja vloga v operacijah za podporo miru
NATO bo pomagal NemËiji in Nizozemski na doloËenih podroËjih ob njunem
skupnem prevzemu poveljstva nad Mednarodnimi silami za obrambno
sodelovanje v Afganistanu, ki delujejo pod okriljem Organizacije zdruæenih
narodov. Gre za prvo neposredno sodelovanje zavezniπtva v operacijah v
podporo miru izven Evrope.

NASLEDNJI KORAKI

Z reformami, pobudami in programi, o katerih so se voditelji dræav Ëlanic
dogovorili na vrhu v Pragi, se je zavezniπtvo zaËelo preoblikovati, da bo
lahko izpolnjevalo svojo osnovno nalogo - varovanje ozemlja, prebivalstva
in sil Ëlanic NATO pred vsemi groænjami ter izzivi. NaËrt je zelo obseæen,
vendar je tudi realistiËen in izvedljiv. Ohranitev varnostnih vezi prek Atlantika,
ki so uspeπno delovale pol stoletja, pa je odvisna prav od uresniËitve
sprejetih besed v uËinkovita dejanja.

Za veË informacij: Natofon 080 2122, http://nato.gov.si
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