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BRUSEL 18. apríla (WEBNOVINY) - Severoatlantická aliancia (NATO) bude posledné sporné
otázky pred blížiacim sa májovým summitom v americkom Chicagu dolaďovať v stredu na
rokovaniach vo svojom európskom sídle v Bruseli.
Za šéfmi obranných rezortov všetkých 28 členských štátov tam vo štvrtok pricestujú aj ministri
zahraničných vecí vrátane šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, ktorý sa zúčastní na
schôdzke NATO-Rusko. Dvojdňové rokovania bude viesť generálny tajomník aliancie Anders
Fogh Rasmussen.
Medzi hlavné témy bude patriť politika aliancie voči Rusku. Moskva má s NATO už dlhšie
napäté vzťahy najmä pre jej sporný projekt protiraketového systému, ktorý podľa Kremľa
predstavuje pre Rusov hrozbu.
Aliancia však tvrdí, že takzvané protirakety rozmiestnené vo viacerých členských krajinách
budú konštruované výlučne na obranné účely a nebudú mať dokonca ani teoretickú kapacitu na
odvrátenie prípadného ruského útoku.
NATO je v tejto otázke ochotné dať Moskve aj „politické“ záruky vo forme verbálneho prísľubu.
Podľa zdrojov z prostredia aliancie je však vylúčené, že by všetky členské štáty súhlasili aj s
legislatívnym implementovaním ruských pripomienok. „Išlo by o príliš komplikovaný proces,“
povedal pre agentúru SITA nemenovaný predstaviteľ v Bruseli.
O nižšej kvalite terajších vzťahov medzi alianciou a Ruskom nepriamo svedčí aj fakt, že
májovú schôdzku v Chicagu nebude sprevádzať tradičný summit NATO-Rusko. „Putin nedostal
pozvánku,“ potvrdil ďalší zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.
Aliancia napriek tomu tvrdí, že s Moskvou udržuje spomedzi všetkých nečlenských krajín
najužšie formálne vzťahy. Na štvrtkovej ministerskej rade NATO-Rusko bude dokonca Sergej
Lavrov sedieť v abecednom poradí hneď vedľa svojho kolegu z Rumunska.
Ministri budú v stredu a vo štvrtok v Bruseli rokovať aj o ďalších témach. Jednou z hlavných
bude už tradične situácia v Afganistane a plánované stiahnutie vojsk NATO z nepokojnej
ázijskej krajiny do konca roku 2014.
Horúca je aj otázka efektívnejšieho vynakladania armádnych prostriedkov v rámci takzvanej
stratégie smart defence, ktorá má okrem iného členské štáty prinútiť špecializovať sa na
jednotlivé bojové úlohy. Navýšenie obranných rozpočtov je totiž v čase neutíchajúcej globálnej
finančnej krízy nereálne, zhodujú sa predstavitelia NATO.
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