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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Islandu, Turecku a zemím západního Balkánu)
ALBÁNIE: KRIZE POLITICKÉ SCÉNY
Pozadí
V listopadu 2010 Komise - v rámci svého hodnocení zemí participujících na Evropské
politice rozšíření - nedoporučila udělení kandidátského statusu Albánii. Tento krok je
možné hodnotit jako první de facto zamítnutí přihlášky do EU v její historii. Komise
nicméně hodnotila albánský pokrok na cestě k EU jako „relativně dobrý“ a stanovila
podmínky pro otevření přístupových rozhovorů.1
Jedním ze současných hlavních problémů Albánie je politický pat, který se táhne již od
parlamentních voleb z června 2009 a který spočívá v dosud trvajícím hlubokém
rozpolcení albánské politické scény; jedná se o rozpolcení mezi současnou vládou pod
vedením Salima Berishy (demokratická strana) a opozicí v čele se Edim Ramou
(socialistická strana).2
Aktuálně
Dne 21. ledna došlo v Tiraně k rozsáhlým protivládním demonstracím, při nichž byli
v potyčkách mezi policií a příznivci opozice zastřeleni tři lidé a přes sto dalších bylo
zraněno.3 Za bezprostřední příčinu protestů je považován videozáznam, který má
dokazovat korupci na nejvyšších pozicích albánské vlády. Krize politické scény se
přitom promítá do pokusů o řešení krize: obě strany se spíše navzájem obviňují, než
aby projevovaly ochotu k dialogu.4
EU na násilí reagovala výzvou ke klidu a dialogu. Současně poukázala na podmíněnost
albánského přibližování k EU a nutnost překonat politický pat.5
SRBSKO: POKROK V RATIFIKAČNÍM PROCESU SAA
Pozadí
Srbsko má v současnosti nakročeno ke dvěma posunům směrem k EU. Jednak
v členských státech EU probíhá ratifikační proces Stabilizační a asociační dohody
(SAA)6, jednak Komise posuzuje přihlášku Srbska do EU7.
1

Viz Přehled SZBP listopad 2010.
Viz Přehled SZBP květen 2010.
3
Viz International Crisis Group, 1. 2. 1011, ZDE.
4
Viz Euobserver.com, 24. 1. 2011, ZDE.
5
Viz prohlášení Catherine Ashtonové a Štefana Füleho, 21. 1. 2011, ZDE.
6
V únoru 2010 vstoupila v platnost prozatímní dohoda (obchodní součást SAA), v červnu 2010 začal v EU proces
ratifikace SAA.
7
Přihlášku do EU podalo Srbsko v prosinci 2009, setkalo se nicméně s negativním stanoviskem ze strany
Nizozemska, které trvá na vydání Ratka Mladiče a Gorana Hadžiče Mezinárodnímu soudnímu tribunálu pro bývalou
2
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Aktuálně
Dne 19. ledna 2011 přijal Evropský parlament (EP) legislativní usnesení, kterým
uděluje svůj souhlas s uzavřením SAA. 8 Jedná se o význačný krok kupředu v procesu
ratifikace SAA.9 Ratifikace SAA dosud proběhla v 11 zemích EU, ve zbylých 16
členských státech nebyl proces dosud uzavřen. 10 Souběžně s udělením souhlasu
s uzavřením SAA přijal EP usnesení o srbském integračním procesu. 11 Upozorňuje
v něm na nutnost vstřícného postoje ke Kosovu, aby rozhovory s Kosovem mohly
začít "bez prodlení".12 EP kromě toho upozorňuje na problém zneužívání
bezvízového režimu13, a na neuspokojivou situaci uprchlíků a vnitřně vysídlených
v Srbsku.14
Předpokládaný vývoj
Podle Božidara Djeliće, srbského místopředsedy vlády pro evropskou integraci, je
cílem Srbska získat kandidátský status již na podzim tohoto roku a zahájit přístupové
rozhovory v roce 2012.15 Jednou ze hlavních překážek, které bude muset Srbsko
v této souvislosti překonat, je jeho spolupráce s ICTY.16
CHORVATSKO: ZAKONČENÍ PŘÍSTUPOVÝCH ROZHOVORŮ?
Pozadí
Podle posledního hodnocení Komise se Chorvatsko nachází ve finální fázi
přístupových rozhovorů.17 Chorvatsko i maďarské předsednictví v Radě EU chtějí
uzavřít přístupové rozhovory v červnu 2011.18
Aktuálně
Jugoslávii (ICTY). Posun přinesl (relativně) vstřícný přístup Srbska ke Kosovu ve věci mezinárodních jednání o
kosovské nezávislosti a jednání o otázkách každodenní spolupráce s Kosovem. Rada následně svolila k postoupení
přihlášky Srbska Komisi. Pro více informací viz Přehled SZBP říjen 2010.
8
Legislativní usnesení EP k dispozici ZDE.
9
SAA vyžaduje k ratifikaci souhlas EP a všech členských států EU.
10
Jedná se o údaj platný k 20. lednu 2011, viz tiskovou zprávu EP, ZDE.
11
Usnesení EP k dispozici ZDE.
12
Doba k zahájení rozhovorů mezi Srbskem a Kosovem se postupně protahuje. O bezodkladném zahájení rozhovorů
se mluvilo již v září 2010 (viz Přehled SZBP září 2010). Vstřícným postojem ke Kosovu je míněna i snaha o
rozpuštění paralelních srbských správních struktur v severním Kosovu.
13
Se Srbskem, Černou Horou a FYROM byl zaveden bezvízový režim v prosinci 2009 a byl následován radikálním
zvýšením počtu neoprávněných žádostí o azyl, což EU vedlo až k ostražitosti v procesu zavádění bezvízového
režimu s Albánií a Bosnou a Hercegovinou. Zde byl zaveden mechanismus, který umožňuje kontrolu Komisí a
navržení zrušení bezvízového režimu. Viz Přehled SZBP listopad 2010.
14
Srbsko je země s nejvyšším počtem uprchlíků a vnitřně vysídlených osob v Evropě, tito lidé čelí problémům s
bydlením a chudobou.
15
Viz tiskovou zprávu EP, k dispozici ZDE.
16
Pro Nizozemsko bylo již postoupení přihlášky Komisi velikým ústupkem; i podle formulace závěrů Rady z října
2010 lze očekávat neochotu Nizozemska k jakémukoli dalšímu vstřícnému kroku vůči Srbsku, dokud nebudou
Ratko Mladič a Goran Hadžič vydáni Mezinárodnímu soudnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). V tomto
smyslu se vyjádřil jasně i autor návrhu usnesení EP o srbském integračním procesu: „Srbsko nedostane kandidátský
status, aniž by zatklo tyto dva zločince.“ (viz Europolitics 4123, 20. 1. 2011).
17
Více informací o hodnocení Komise je k dispozici v Přehledu SZBP listopad 2010.
18
Pro více informací viz Přehled SZBP prosinec 2010.
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Dne 26. ledna 2011 se o přístupovém procesu Chorvatska jednalo na zasedání
Zahraničního výboru Evropského parlamentu (AFET), který k tomuto tématu
schválil návrh usnesení.19 AFET souhlasí s tím, že přístupová jednání bude možno
ukončit již v první polovině tohoto roku, ovšem za předpokladu, že budou zdárně
pokračovat reformy.20 AFET upozorňuje mimo jiné na problém klesající podpory
občanů pro vstup Chorvatska do EU: poslední průzkum Eurobarometru ukazuje, že
většina chorvatských občanů se domnívá, že vstup do EU nebude pro Chorvatsko
přínosem. Vstup Chorvatska do EU přitom bude muset být předložen k souhlasu
voličům v referendu.21
Předpokládaný vývoj
Kromě možného nedostatečného tempa reforem by přístupový proces Chorvatska
mohl zpomalit nesouhlas Nizozemska, případně Slovinska. 22 Autor návrhu usnesení
EP o Chorvatsku Hannes Swoboda předpokládá, že v případě hladkého průběhu by
se Chorvatsko mohlo stát členem EU v roce 2013 a upozorňuje členské státy EU, že
by měly umožnit členství Chorvatska nejpozději v roce 2014 – podle jeho názoru by
se Chorvatsku mělo být umožněno, aby se účastnilo voleb do Evropského
parlamentu, které se v tomto roce budou konat.23

HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
EGYPT: POVSTÁNÍ S NEJASNÝMI DŮSLEDKY
Pozadí
Egypt je nejlidnatější arabskou zemí a z určitého úhlu pohledu centrem arabského
světa vůbec.24 U moci je zde již téměř 30 let sekulární a autoritářský režim prezidenta
Husního Mubaraka, jehož vládu popisuje např. BBC jako monopolizaci moci skrze

19

Návrh usnesení EP k dispozici ZDE.
Hlavními problematickými oblastmi podle posledního hodnocení Komise zůstávají soudnictví (nezávislost a
efektivita soudnictví), boj proti korupci a organizovanému zločinu, spolupráce s ICTY (některé základní dokumenty
nebyly dosud ICTY odevzdány) a základní práva (ochrana menšin, zejména Srbů navracejících se do Chorvatska).
Europoslanci navíc zdůrazňují nutnost reformy loďařství (podmínka pro uzavření kapitoly acquis „Konkurence“)
21
Další informace také v tiskové zprávě EP, ZDE.
22
Nizozemsku se nemusí podařit najít domácí podporu pro vstup Chorvatska do EU (v nizozemské vládě neexistuje
na tomto tématu shoda). Slovinsko s Chorvatskem vedly dlouhé měsíce spor o hranice mezi oběma státy; jakkoli byl
problém označen za vyřešený, Slovinsko potenciálně zůstává jednou ze zemí zpomalujících chorvatský přístupový
proces. Více informací o územním sporu a jeho vyřešení viz Přehled SZBP září 2009.
23
Viz. EUobserver.com, 27. 1. 2011, ZDE.
24
Podle Kropáčka (KROPÁČEK, Luboš. Islámský fundamentalismus, str. 115) je Egypt „srdcem“ arabského světa.
Má nejvíce obyvatel (téměř 80 milionů) a obrovskou, celoarabsky vlivnou produkci knih, novin, časopisů, filmů a
rozhlasových a televizních programů.
20
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směs manipulace s ústavou, represe, zfalšovaných voleb a podpory mocnými spojenci
(zejména USA).25
V Egyptě došlo ode dne 27. ledna 2011 k rozsáhlým protestům proti vládě Husního
Mubaraka, které přerostly až do rozměrů povstání. Bezprostřední příčinou se stala
úspěšná revoluce v Tunisku (viz samostatné téma) z poloviny ledna 2011. Mezi hlubší
příčiny lze zřejmě počítat ekonomickou situaci (chudoba spojená se stoupáním cen
potravin, špatná situace na trhu práce) a nedemokratické poměry v zemi. Hlavními
aktéry protestů je mladší generace nespokojená se stávajícími poměry, avšak revolty se
účastní občané ze všech částí společnosti. Protesty nejsou organizovány nějakým
sjednoceným hnutím, daleko spíše se jedná o celospolečenské nesjednocené
demonstrace.26
Společenský převrat v Egyptě s sebou může nést závažné důsledky: s případnou
změnou režimu může dojít jednak (prostřednictvím zásadního vlivu Egypta na zbytek
arabského světa) k destalibilizaci (resp. k politickým změnám) celého regionu27, jednak
se může změnit charakter egyptské zahraniční politiky vůči západnímu světu. 28 Mezi
možné ekonomické důsledky může patřit zdražení ropy nebo zhoršení hospodářské
situace v Egyptě v souvislosti s narušením tamního turistického ruchu.
Současná situace v Egyptě
Prvotní represivní reakce režimu na protesty se změnila poté, co začalo být zřejmé, že
rozměry demonstrací jsou neudržitelné. Prezident Husní Mubarak odmítl odstoupit 29,
oznámil nicméně, že se v příštích volbách30 nebude ucházet o znovuzvolení. Byla
rozpuštěna vláda (nově jmenovaní funkcionáři ale pocházejí z kruhů blízkých
vládnoucí straně) a byly zahájeny rozhovory se zástupci protestujících. Rozhovory
nicméně dne 6. února 2011 nedospěly k výsledkům přijatelným pro obě strany a
pokračuje tak bezpečnostně nejistá a politicky nestabilní situace. 31 Vnitřní think-tank
25

Viz BBC.co.uk, 3. 2. 2011, ZDE. Na nesvobodu v Egyptě poukazují mnohé zdroje. Např. podle Freedom House je
Egypt z hlediska občanských svobod, lidských práv a demokracie „nesvobodný. “ (ZDE). Freedom House je
nevládní organizace zabývající se monitoringem stavu lidských práv, občanských svobod a demokracie ve světě.
Bývá kritizována jako příliš „liberální“, kritika také směřuje k financování organizace (část financí pochází od vlády
USA).
26
Role Muslimského bratrstva, radikálního islamistického hnutí, jež bylo spolu s dalšími opozičními silami za
Mubarakovy vlády potlačováno, zřejmě není pro charakter povstání konstitutivní. Muslimské bratrstvo se nicméně
protestů rovněž účastní.
27
O současné situaci se někdy hovoří jako o možném „arabském jaru“ nebo o konci „arabské výjimky“ (mezi lety
1970-1990 došlo ve světě k výrazné demokratizaci: demokratizovala se jižní Evropa, obdobný proces proběhl také
v Latinské Americe a střední a východní Evropě, nikoli ovšem v arabském světě). Protivládní protesty se již
rozšířily např. do Alžírska, Ugandy nebo Jemenu. Viz Euobserver.com, 4. 2. 2011, ZDE.
28
Podpora egyptského režimu ze strany USA souvisela se spoluprací Egypta např. ve věci politiky vůči Izraeli.
Egypt, který byl po založení státu Izrael jednou z hlavních protiizraelských mocností, se od 80. let přiklonil ke
vstřícnější politice vůči Izraeli (zejména byla podepsána mírová smlouva).
29
New York Times přicházejí s názorem, že Mubarak je přesvědčený konzervativec, který ctí především hodnoty
pořádku a míru. V interpretaci New York Times se tedy ze strany Mubaraka nejedná především o boj o moc, nýbrž
o boj za mír v Egyptě. Viz Nytimes.com, ZDE.
30
V současnosti se hovoří o termínu prezidentských voleb v září 2011.
31
Viz Nytimes.com, 7. 2. 2011, ZDE
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EU Institute for Security Studies (EUISS) považuje za jednoznačné, že legitimita
režimu se zhroutila a další pokračování Mubarakovy vlády je nemyslitelné. Obavy
z možnosti islamistické radikalizace (zejména z hnutí Muslimské bratrstvo) považuje
EUISS za přehnané: nepovažuje za pravděpodobné, že by ze současné situace mělo
Muslimské bratrstvo vyjít jako vítězná politická síla. 32 V EU nicméně převažuje názor
souznící s názorem USA, že chaos hrozí především v případě okamžitého odstoupení
prezidenta.33
Dosavadní reakce EU a její kritika
EU reagovala zejména výzvami ke klidu a dialogu a k zahájení demokratických
reforem34; v prohlášení Evropské rady ze dne 4. února 2011 rovněž nalezneme
vyslovení přímé podpory demonstrantům. EU se nicméně nepřidává k jejich výzvě
k okamžitému odstoupení Mubaraka z funkce. 35 Podle britského ministerského
předsedy Davida Camerona není věcí západních zemí, aby Egyptu říkala, co přesně
má udělat. Např. Itálie se přiklání k tomu, aby Mubarak v čele Egypta zůstal.36
Dosavadní reakce EU a celkově její role v současných událostech je často
kritizována.37 Dne 2. února 2011 byla situace v Egyptě předmětem jednání
Evropského parlamentu (EP). Většina politických skupin zde kritizovala postoj a
roli EU v dosavadním průběhu egyptské krize, zejména pak určitou neochotu vyslovit
se jasně ve prospěch protestujících. Podle skupiny EPP se EU „nepoučila z minulosti
a stále jedná s nepřáteli demokracie v rukavičkách.“38 Podle skupiny ALDE EU
nezareagovala ani dostatečně viditelně 39, ani správně: „(EU) zklamala a nepodpořila
lidi na ulici“40. Obdobné názory zastávají také Zelení/FTA a GUE/NGL.
Pochybnosti o možnosti Mubarakova setrvání v úřadu vyjádřila i konzervativně
orientovaná skupina ECR.41

32

Analýza EUISS k dispozici ZDE.
Viz Euobserver.com, 7. 2. 2011, ZDE.
34
Viz např. prohlášení Catherine Ashtonové ze dne 17. 1 2011, ZDE.
35
Prohlášení Evropské rady k situaci v Egyptě a Tunisku k dispozici ZDE.
36
Viz Euobserver.com, 4. 2. 2011, ZDE.
37
Např. podle EUISS je příliš pozdě na postupnou politickou reformu v Egyptě: pokud Mubarak zůstane u moci,
bude proces reformy nelegitimní. Podle EUISS je by se jednalo o „cestu k chaosu“. EU by proto měla spíše apelovat
na prezidentovo odstoupení z funkce a v případě potřeby poskytnout humanitární pomoc. Obavy z možnosti
islamistické radikalizace (zejména z hnutí Muslimské bratrstvo) považuje EUISS za přehnané: nepovažuje za
pravděpodobné, že by ze současné situace mělo Muslimské bratrstvo vyjít jako vítězná politická síla. Prominentní
think-tank na poli bezpečnosti International Crisis Group nevidí situaci takto jednoznačně; vytrvání prezidenta
v úřadu ale též považuje za problematické, protože protestující odmítají s Mubarakem vyjednávat. Vyjednávání jsou
nicméně základem jakéhokoli úspěšného řešení situace (viz prohlášení ICG, 3. 2. 2011, k dispozici ZDE).
38
Viz tiskovou zprávu EP, 3. 2. 2011, ZDE.
39
Např. významná regionální televizní stanice Al-Džazíra se věnovala prakticky výhradně reakcím Washingtonu,
nikoli reakci zemí EU či EU jako celku. Viz Euobserver.com, 4. 2. 2011, ZDE.
40
Viz tiskovou zprávu EP, 3. 2. 2011, ZDE.
41
Viz tiskovou zprávu ECR, 2. 2. 2011, ZDE.
33
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TUNISKO: JASMÍNOVÁ REVOLUCE
Pozadí
Za bezprostřední příčinu vypuknutí krize v Egyptě (viz výše) je označována tzv.
Jasmínová revoluce v Tunisku, k jejíž kulminaci došlo v polovině ledna 2011.
Nepokoje v Tunisku začaly dne 17. prosince 2010 v reakci na špatnou ekonomickou
situaci v zemi.42 Protesty se –zřejmě i kvůli snaze o jejich násilné potlačení 43 –
postupně rozšířily do celé zemi. Následná snaha vládnoucího prezidenta bin Alího o
vstřícné kroky44 se ukázala jako příliš pozdní: dne 14. ledna 2011 prezident odstoupil a
uprchnul do Saúdské Arábie.45 V zemi byla následně ustavena prozatímní vláda, na
bývalého prezidenta byl vydán zatykač z důvodu zneužití tuniských státních
prostředků. Jako výrazný krok pozitivním směrem je oceňován podaný návrh zákona
na zavedení obecné amnestie, který má umožnit propuštění politických vězňů, návrat
oponentů režimu, uznání všech opozičních stran a registraci nevládních organizací.
Evropský parlament: důsledky pro formulaci Evropské politiky sousedství
Reakce EU do určité míry kopíruje reakci na události v Egyptě; paralelní je proto
rovněž její kritika (viz kapitolu Egypt). Kromě slovní reakce EU rozhodla o zmrazení
prostředků prominentům režimu, kteří zneužívali státních financí. 46 K situaci
v Tunisku se dne 3. února 2011 v usnesení47 vyjádřil Evropský parlament (k situaci
v Egyptě by se měl vyjádřit až na konci února 2011). Podle EP s sebou situace
v Tunisku nese zásadní důsledky pro formulaci Evropské politiky sousedství, která
preferuje podporu ekonomického rozvoje nad reformou politickou. EP hovoří o
„neschopnosti EU vytvořit skutečnou, soudržnou a účinnou zahraniční politiku vůči
svým partnerům.“ EU má proto revidovat svou politiku podpory demokracie a do
všech dohod se třetími zeměmi prosadit doložku o lidských právech. 48 Jedním
z konkrétních kroků, které EP doporučuje, je podpora přechodu k demokracii
v Tunisku vysláním volební pozorovatelské mise.

42

Bezprostřední příčinou bylo sebeupálení mladého nezaměstnaného muže, kterému chtěla policie zabránit
v pouličním prodeji zeleniny, protože neměl patřičné povolení. Hlubší příčinou zřejmě je (obdobně jako v případě
Egypta) potlačování politických práv a rovněž korupce a rozmařilý životní styl vládních činitelů (tyto informace
prosákly na veřejnost z WikiLeaks). New York Times upozorňuje, že Tunisko disponuje poměrně širokou a
vzdělanou střední třídou, takže charakter tuniského povstání je odlišného rázu od povstání egyptského nebo neklidu
v dalších sousedících zemích, kde je občanská nespokojenost formulována spíše v jazyce islámu.
43
Podle tuniských zdrojů během protestů zemřelo 78 lidí (UNHCR nicméně uvádí údaj 219 mrtvých). Vláda také
sáhla k vyhlášení stavu nouze a k dočasnému uzavření univerzit.
44
Prezident např. přislíbil vytvoření nových pracovních míst, prohloubení demokracie a podporu pluralismu.
45
Viz BBC.co.uk, 19. 1. 2011, ZDE. Viz také NewYorkTimes, 28. 1. 2011, ZDE.
46
Viz tiskovou zprávu Rady, 7. 2. 2011, ZDE.
47
Usnesení EP k situaci v Tunisku k dispozici ZDE.
48
Podle vnitřního think tanku EU Institute for Security Studies (EUISS) mezi evropskými elitami převládá obava
z demokracie v zemích severní Afriky, což ji vede k podpoře režimů (v rámci politiky sousedství), jejichž legitimita
je sporná. EUISS, podobně jako EP, doporučuje reformulaci Evropské politiky sousedství, konkrétně Unie pro
Středomoří. Analýza EUISS k dispozici ZDE.
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Předpokládaný vývoj
Think tank International Crisis Group (ICG) uvádí, že situace v Tunisku se (narozdíl
od Egypta) zlepšuje. Život se pomalu vrací do obvyklých kolejí. Prozatímní vláda by
do 6 měsíců měla připravit nové prezidentské volby. Situace nicméně zůstává nadále
nestabilní a nejistá.49
EVROPSKÁ RADA: STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ EU
Popis problematiky
Na summitu EU v září 2010 proběhla debata na téma tzv. „strategických partnerství“.
Evropská Rada při té příležitosti pověřila vysokou představitelku Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonovou, aby do prosincového summitu
vypracovala koncepci vztahů se „strategickými partnery EU“. 50 Na prosincovém
zasedání Evropské rady Ashtonová představila takovou koncepci u tří stávajících
strategických partnerů: Spojených států, Číny a Ruska. Diskuse týkající se koncepce
vztahů s dalšími strategickými partnery51 by měla pokračovat v roce 2011.
Vztahy s USA, Čínou a Ruskem podle Ashtonové
Základním pilířem koncepce je změna způsobu budování vztahů se jmenovanými
zeměmi, která by měla přispět k větší efektivitě strategických partnerství s ohledem na
cíle a také zájmy Evropské unie. . Toho chce koncepce vysoké představitelky obecně
docílit především vymezením menšího počtu cílů partnerství a větší koherencí v jejich
prosazování, k čemuž by mohla přispět implementace Lisabonské smlouvy a zejména
vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Základem nového přístupu je podle
Ashtonové definování zájmů obou stran, identifikace jejich překryvu a snaha tohoto
překryvu využít.
USA podle Ashtonové již nespoléhá na EU jako na hlavního partnera, nýbrž hledá
partnery nové.52 USA ale nadále potřebují a chtějí silnou Evropu, tj. především
takovou, která bude schopna samostatně řešit problémy vznikající ve svém sousedství.
Přijetí Lisabonské smlouvy navíc znamená zvýšený zájem USA o spolupráci s EU, a
to zejména v oblastech, kde by nyní EU měla být schopna jednotnějšího přístupu
(bezpečnost, rozvojová spolupráce, krizový management). Na základě uvědomění si
této situace by se EU měla snažit o prosazení vlastních cílů. EU musí především
zajistit svoji vnitřní jednotnost, aby pro USA představovala důvěryhodného partnera.
Kromě toho je třeba prezentovat zájmy EU tak, aby v USA nevyvolávaly nesouhlas,
ale aby byly chápány rovněž jako americký zájem. 53 Přijetí Lisabonské smlouvy zvyšuje
49

Viz ICG, 1. 2. 2011, ZDE.
Viz Přehled SZBP září 2010.
51
Současný seznam strategických partnerů zahrnuje klíčové aktéry mezinárodních vztahů 20. století (USA, Rusko,
Japonsko), rychle se rozvíjející ekonomiky (Brazílie, Čína, Indie, Jihoafrická republika, Mexiko) a Kanadu .
52
Více o diskusích na toto téma viz Přehled SZBP listopad 2010 (summit EU-USA).
53
Případem takovéhoto zatlačení USA do kouta byla např. vyjednávání o boji proti změnám klimatu. Podle
Ashtonové by bylo možné dosáhnout lepších výsledků např. větším soustředěním se na problematiku „zeleného
50
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roli Evropského parlamentu (EP) ve vzájemných vztazích: zvýšeného vlivu v USA lze
dosáhnout také plným využitím možností EP. Protože se USA obracejí i k dalším
zemím (zejména asijským), je třeba překonat představu bilaterálního vztahu a pracovat
na rozvoji třístranných vztahů.
Vztahy s Čínou podle Ashtonové zaostávají za svým potenciálem. Zatímco zájmy
USA a EU se z velké části překrývají, zájmy Číny jsou od zájmů EU odlišné. Její zájmy
směřují především dovnitř: jde jí o domácí hospodářský rozvoj a udržení územní
integrity, zatímco EU zakládá svou politiku na hodnotách, jako jsou lidská práva.
Z toho vyplývají neshody ekonomické (např. problém podhodnocení čínské měny,
nerespektování vlastnických práv) i politické (lidská práva) a bezpečnostní
(Barma/Myanmar, Súdán). Čína by od EU chtěla podporu pro udělení statusu tržní
ekonomiky, zrušení embarga na vývoz zbraní do Číny, dále nesouhlasí s politikou EU
vůči Tibetu a Taiwanu. EU chce docílit lepšího přístupu na trh, ochrany duševního
vlastnictví, dodržování lidských práv a principů právního státu. Dlouhodobě je třeba
především budovat vzájemnou důvěru. Mezi konkrétními kroky, které by EU měla
podniknout, je např. zrušení embarga na vývoz zbraní, které je „hlavní překážkou
v posílení spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky“.54
Rusko potřebuje pomoc EU ve své snaze o modernizaci, chce přitáhnout evropské
investice, podporuje ekonomickou integraci s EU a usiluje o bezvízové cestování do
schengenského prostoru. Hlavním cílem EU ve vztahu k Rusku je jeho zapojení do
mezinárodních politických a ekonomických struktur 55 založených na dodržování
pravidel, aby se Rusko stalo důvěryhodným partnerem. EU se také snaží podporovat
rozvoj demokracie v Rusku. Svých cílů může Unie dosáhnout podmíněnou spoluprací
v bodech, které jsou ruským zájmem. K tomu nicméně EU potřebuje jednotnější
přístup jednak z hlediska jednotlivých členských států i jednotlivých politik.
Problémem vztahu EU k Rusku je rovněž charakter institucionalizovaných vztahů,
které jsou sice silné56, ale příliš formální a neorientují se na výsledky.
Přijetí koncepce a následná debata v EU
V reakci na zprávy o strategických partnerstvích EU se diskutuje např. o zrušení
embarga na vývoz zbraní do Číny, které je jedním z mála konkrétních opatření, jež
růstu“.
54
Embargo na vývoz zbraní do Číny nedávno podrobně analyzoval institut Swedish Defence Research Agency
(ZDE), fungující v rámci švédského ministerstva obrany. Podle institutu je embargo členskými státy EU
interpretováno volně, takže Francie jako největší vývozce zbraní do Číny vyvezla jen během roku 2006 zbraně
v hodnotě 130 milionů eur. To, že embargo dosud nebylo zrušeno, je způsobeno především tlakem USA, které chtějí
zpomalit růst vlivu Číny ve světě. EU embargo prakticky neprojednává, protože jakékoli návrhy na změny by nutně
vedly k ostrým reakcím buď ze strany USA, nebo ze strany Číny. Politika EU vůči Číně v této věci tak zůstává
nejednotná a nedostatečně upravená: Čína proto o této otázce vyjednává spíše s jednotlivými členskými státy EU
než s EU jako celkem.
55
EU podporuje vstup Ruska do Světové obchodní organizace (WTO), chce rovněž posílit pravidla, která by jí
zajistila energetickou bezpečnost.
56
EU s Ruskem vybudovaly
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byla ve strategických koncepcích doporučena. Zrušení embarga jsou nakloněny např.
Francie nebo Španělsko. Návrh ale zřejmě nemá velké šance na přijetí: proti se patrně
postaví např. Velká Británie, ale i postkomunistické státy. Šance návrhu rovněž snižuje
jeho načasování: v živé paměti ještě zůstává udělení Nobelovy ceny míru za rok 2010
čínskému disidentovi a čínský tlak na bojkotování slavnostního předávání ceny. 57
BĚLORUSKO
Popis problematiky
Dne 19. prosince 2010 se v Bělorusku konaly prezidentské volby, které jednak
nesplňovaly demokratické standardy, jednak byly poznamenány represí opozičních
prezidentských kandidátů a demonstrantů. 58 Běloruská vláda se snaží násilnosti
prezentovat jako podnícené davem, popírá, že by jeden z opozičních prezidentských
kandidátů byl zbit maskovanými muži, a tvrdí, že byl zraněn ve rvačce. Výzvy EU
k okamžitému propuštění zadržených pak podle vlády nemohou být splněny, protože
k tomu neexistují právní prostředky.59 EU tento průběh událostí staví před
rozhodnutí, jak zareagovat: na jedné straně stojí snaha ukázat, že rozvoj vzájemných
vztahů je podmíněn rozvojem demokracie v Bělorusku, na druhou stranu ale existují
obavy z možné izolace této země.60
Jednání v institucích EU
Dne 12. ledna 2011 se konalo mimořádné zasedání Zahraničního výboru Evropského
parlamentu (AFET). Na zasedání bylo přijato prohlášení 61, v němž se mimo jiné
doporučuje:
• obnovit zákaz cestování do zemí EU pro funkcionáře zodpovědné za
nedemokratický a násilný průběh voleb, zmrazit těmto funkcionářům prostředky;
obě tato opatření by byla zrušitelná pod podmínkou, že lidé zatčení v souvislosti
s volbami budou opět propuštěni;
• zesílit finanční podporu běloruské občanské společnosti;

57

Viz Euobserver.com, 5. 1. 2010, ZDE.
Europolitics uvádí, že zhruba sedmset lidí, včetně 7 opozičních prezidentských kandidátů bylo „brutálně
napadeno“ policií, okolo 600 lidí bylo zadrženo a dosud nebylo propuštěno. Viz Europolitics 4117, 12. 1. 2010.
Více informací o prezidentských volbách v Bělorusku poskytuje také Přehled SZBP prosinec 2010.
59
Viz Euobserver.com, 12. 1. 2011, ZDE.
60
Viz Euobserver.com, 23. 12. 2010, ZDE.
61
Jedná se o společné prohlášení předsedy Evropského parlamentu a předsedů AFET, podvýboru AFET pro lidská
práva, delegace Evropského parlamentu v Bělorusku a delegace Evropského parlamentu v parlamentním
shromáždění EURONEST. S touto podobou reakce EU souhlasí i Komise zastoupená eurokomisařem pro politiku
sousedství Štefanem Fülem. Text prohlášení k dispozici ZDE.
58
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• usnadnit cestování pro běžné občany (snížit poplatky za víza), víza zrušit např. pro
studenty, vědce nebo umělce, zvýšit podporu pro cestování běloruských studentů a
vědců do EU.
Mezi země prosazující tvrdší postup vůči Bělorusku patří např. Německo, Velká
Británie, Polsko a Švédsko, o zdrženlivý postup se zasazuje zejména Itálie. 62 Ta je ale
ve svém postoji osamocena. 63 Silnou aktivitu na podporu usnadnění cestování pro
běžné obyvatele Běloruska vyvíjí Litva, která argumentuje tím, že se jedná o jediný
postup, pomocí něhož tamní obyvatelé mohou ocenit výhody demokracie. 64
Předpokládaný vývoj
Konečné rozhodnutí o podobě reakce EU padne zřejmě na zasedání Rady dne 31.
ledna 2011.
EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST
Popis problematiky
Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost došlo k vytvoření nového orgánu EU:
Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Ta byla formálně ustavena rozhodnutím
Rady 2010/427/EU65 ze dne 26. července 2010 a začala fungovat k 1. prosinci 2010.
Aktuálně
K 1. lednu 2011 došlo k přechodu některých pracovníků Komise a sekretariátu Rady
pod ESVČ.66 Celkem se jedná o 1 643 pracovníků, z toho 118 míst vzniklo nově.
Současně s tímto přesunem začíná fungovat prozatímní organizační struktura 67 ESVČ.
Ta se ale v průběhu roku 2011 ještě bude měnit. Rovněž již došlo k obsazení většiny
vyšších postů v rámci ESVČ.68

62

Itálie zastává vůči Bělorusku mírný postoj již tradičně. V jednáních o pozastavení účinnosti sankcí např.
navrhovala tyto sankce zrušit, v roce 2009 také italský premiér Berlusconi přijal běloruského prezidenta Lukašenka
v Římě a sám také Bělorusko navštívil (jako jediný ze státníků EU).
63
Viz Euobserver.com, 7. 1. 2011, ZDE.
64
Viz Euobserver.com, 12. 1. 2011, ZDE.
65
Rozhodnutí Rady k dispozici ZDE.
66
Přechází zejména pracovníci z Generálního ředitelství Komise pro vnější vztahy (RELEX), které přestává
existovat, přesouvá se rovněž část Generálního ředitelství pro rozvoj (DEV). Zbývající část DEV bude sloučena
s Generálním ředitelstvím pro zahraniční pomoc EU (AIDCO) do Generálního ředitelství pro rozvojovou spolupráci
(DEVCO).
67
Diagram organizační struktury ESVČ k dispozici ZDE.
68
Jména funkcionářů jsou k dispozici rovněž v diagramu organizační struktury, ZDE.
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DOKUMENTY SZBP EU
(Výběr dokumentů z databáze Rady EU)
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční
pomoci Gruzii - 5180/11
Datum: 13. 1. 2011
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
Obsah dokumentu: Dokument navrhuje uvolnit prostředky pro Gruzii ve výši 46 milionů eur
Jedná se o součást snahy o pomoc při řešení hospodářských následků konfliktu s Ruskem a
hospodářské krize.
ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou
se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé - 16384/10
Datum: 21. 6. 2010
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady
Obsah dokumentu: Dne 9. června 2010 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Republikou
Uzbekistán s cílem upravit Dohodu o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na
straně druhé69, aby se zajistilo, že se zásady, které se vztahují na obchod s jiným zbožím,
formálně rozšíří také na obchod s textilními výrobky. Dokument je součástí tohoto procesu.
- Návrh rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám,
subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu
v Republice Guineji-Bissau.
- Návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám,
subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu
v Republice Guineji-Bissau - 5470/11
Datum: 25. 1. 2011
Typ dokumentu: Návrh rozhodnutí Rady, návrh nařízení Rady.
Obsah dokumentu: Dokument je součástí procesu uvalení sankcí na jednotlivce odpovědné za
nezákonnou činnost a vyvolávání politické nestability v Guinei Bissau (jedná se o zákaz
udělování víz a zmrazení majetku).
Diplomatické zastoupení EU ve třetích zemích – první pololetí roku 2011 – 16927/10
Datum: 4. 1. 2010
Typ dokumentu: Zpráva sekretariátu Rady
Obsah dokumentu: dokument obsahuje seznam, který stanoví ujednání pro zastoupení EU ve
třetích zemích v průběhu prvního pololetí roku 2011 spolu s přehledem delegací EU přítomných
ve třetích zemích a seznam diplomatických úřadů členských států se stálým pověřeným
zastoupením ve třetích zemích.
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