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EU a politika rozšíření
Obnovený dialog Bělehrad – Priština
Dne 19. července 2021 se uskutečnilo druhé kolo jednání na vysoké úrovni v rámci obnoveného
dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Dialog, jehož cílem je normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi
a překonat dědictví minulosti, byl obnoven po devítiměsíční pauze v červnu 2021. Srbsko
na jednání zastupoval prezident Aleksandar Vučić, Kosovo premiér Albin Kurti. Jednání předsedal
vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell a zvláštní zástupce
EU pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou a pro další regionální otázky týkající se západního
Balkánu Miroslav Lajčák. Dle vyjádření zvláštního zástupce EU Miroslava Lajčáka po skončení
zasedání bylo jednání obtížné a ukázaly velmi odlišné přístupy obou stran k normalizaci vztahů
mezi Kosovem a Srbskem. Jediným výsledkem jednání bylo, že se představitelé Kosova a Srbska
dohodli, že dialog bude pokračovat a hlavní vyjednavači obou stran budou pořádat měsíční
schůzky, které bude zajišťovat Evropská unie, za účelem řešení aktuálních problémů a případně
přípravy schůzek na vysoké úrovni. Oba představitelé se navíc dohodli, že se v září 2021 znovu
setkají. V této souvislosti zvláštní zástupce EU Miroslav Lajčák zdůraznil, že na normalizaci vztahů
Srbska a Kosova záleží jejich evropská budoucnost.1

Agenda SZBP EU a vnější činnost
Priority Východního partnerství po roce 2020
Dne 2. července 2021 představila Evropská komise a vysoký představitel EU pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Josep Borrell návrh2 priorit EU pro spolupráci se zeměmi Východního
partnerství po roce 20203. Priority vycházejí z pěti dlouhodobých cílů, které byly definovány
v březnu 2020 jako součást sdělení Evropské komise nazvaného „Politika Východního partnerství
po roce 2020: Posilování odolnosti – Východní partnerství, které je přínosné pro všechny4“ a jejich
jádrem jé téma odolnosti. Pět dlouhodobých cílů poté zahrnuje:
1.
2.
3.
4.
5.

odolná, udržitelná a integrovaná hospodářství,
odpovědné instituce, právní stát a bezpečnost,
environmentální odolnost a odolnost vůči změně klimatu,
digitální transformace,
spravedlivé a inkluzivní společnosti.

1

Belgrade-Pristina Dialogue: Press statement by EU Special Representative Miroslav Lajčák following the meeting.
Eeas.europa.eu [online], 19/07/2021 [cit. 2021-08-13. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/102037/belgrade-pristina-dialogue-pressstatement-eu-special-representative-miroslav-laj%C4%8D%C3%A1k_en.
2
Joint Staff Working Document - SWD(2021) 186 fin.: Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern
Partnership priorities. Eeeas.europa.eu [online], 2/7/2021 [cit. 2021-08-13]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_186_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1356457_0.pdf
3
Spolupráce EU v rámci Východního partnerství zahrnuje Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a
Ukrajinu.
4
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů - Politika Východního partnerství po roce 2020: posilování odolnosti - Východní partnerství, které je
přínosné pro všechny /kód dokumentu 6930/20, JOIN(2020) 7 final/ bylo projednáno výborem pro evropské záležitosti
PS PČR na 50. schůzi dne 10. 6. 2020 a své stanovisko schválilo usnesením č. 324.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Agenda rozvíjení spolupráce se zeměmi Východního partnerství bude podpořena hospodářským a
investičním plánem ve výši 2,3 miliardy euro v oblasti grantů, kombinování zdrojů a záruk,
s potenciálem zmobilizovat až 17 miliard euro na veřejné a soukromé investice. Cílem návrhu je
přispět k diskusím o budoucí politice Východního partnerství, mimo jiné na summitu Východního
partnerství, který je naplánován na prosinec 2021. Pracovní dokument kromě priorit
strukturovaných v rámci pěti dlouhodobých cílů předkládá návrh deseti prioritních cílů do roku
2025 (Top 10 Targets for 2025), které poskytují konkrétní příklady akcí v širším rámci spolupráce.
Cíle sahají od dodatečné podpory malým a středním podnikům až po snížení spotřeby energie,
od lepšího přístupu k vysokorychlostnímu internetu až po podporu zdravotnických pracovníků,
od dodatečné podpory občanské společnosti až po lepší řešení hybridních a kybernetických
hrozeb. Konkrétně se poté jedná o poskytnutí investic do:
1. konkurenceschopné a inovativní ekonomiky s cílem podpořit 500 000 malých a středních
podniků;
2. udržitelné a chytré konektivity s cílem vybudovat či modernizovat 3 000 km prioritních silnic
a železnic;
3. lidí a znalostních společností s cílem vytvořit 70 000 individuálních příležitostí v rámci
mobility pro studenty a zaměstnance, výzkumníky, mladé lidi a pracovníky s mládeží;
4. udržitelné energie s cílem snížit spotřebu energie minimálně o 20 % u nejméně 250 000
domácností;
5. životního prostředí a klimatu s cílem zajistit přístup pro další 3 miliony lidí k bezpečným
službám v poskytování vody a zlepšit kvalitu a monitorování kvality vody ve 300 městech;
6. vlády práva s cílem zajistit, aby všichni vysocí státní úřednici předkládali prohlášení o své
ekonomické aktivitě a tato prohlášení byla ověřena;
7. bezpečnosti a kybernetické odolnosti s cílem zajistit zřízení posíleného rámce
pro identifikaci a řešení hybridních hrozeb, posílit kapacity partnerů pro zvýšení
kybernetické odolnosti a řešení kybernetické kriminality, i prostřednictvím plné
implementace Budapešťské úmluvy Rady Evropy o kybernetické kriminalitě;
8. inkluzivních, genderově rovných a různorodých společností a do strategické komunikace
s cílem podpořit 2500 místních organizací občanské společnosti, 120 nezávislých médií a
2000 novinářů;
9. zdravotní odolnosti s cílem zajistit očkování pro 850 000 zdravotnických pracovníků
a zajistit pro ně lepší terapeutické a pracovní podmínky a lepší vybavení;
10. digitální transformace s cílem zajistit 80 % domácností cenově dostupný přístup
k vysokorychlostnímu internetu.
Návrh bude nyní projednán s členskými státy, partnerskými zeměmi a dalšími zúčastněnými
stranami tak, aby mohl být přijat na 6. summitu Východního partnerství v prosinci 2021.5

5

Eastern Partnership: a renewed agenda for recovery, resilience and reform underpinned by an Economic and
Investment plan. Ec.europa.eu [online], 2/7/2021 [cit. 2021-08-16]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3367.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Předčasné parlamentní volby v Moldavsku
Dne 11. července 2021 se uskutečnily předčasné parlamentní volby v Moldavsku. Volby se
uskutečnily v předčasném termínu v souvislosti s vnitropolitickým vývojem v Moldavsku.
V listopadu 2020 byla zvolena prezidentkou proevropsky orientovaná Maia Sandu nominovaná
Stranou akce a solidarita (PAS), která porazila na Rusko orientovaného úřadujícího prezidenta
Igora Dodona6. Dle moldavské ústavy může prezident rozpustit parlament, pokud parlament
nejméně dvakrát v rozmezí 45 dní neschválí vládu, jejíhož předsedu jmenuje prezident
po konzultacích s parlamentními stranami. V kontroverzním procesu, který následoval po rezignaci
premiéra Iona Chicu v prosinci 2020, parlament odmítl dvakrát schválit vládu prezidentkou
navrženého premiéra. Dne 31. března 2021 vyhlásil parlament výjimečný stav s odvoláním
na pandemickou situaci. Dne 15. dubna 2021 rozhodl Ústavní soud, že prezidentka má právo
rozpustit parlament a dne 28. dubna poté Ústavní soud zrušil výjimečný stav, který bránil
rozpuštění parlamentu. Prezidentka Sandu vzápětí parlament rozpustila a vyhlásila předčasné
parlamentní volby na 11. července 2021.7
Poslanci 101členného jednokomorového parlamentu jsou voleni na základě proporčního systému
s použitím uzavřených kandidátních listin na dobu čtyř let. Zároveň platí 5% práh pro vstup
politických stran do parlamentu a 7% práh pro vstup koalic politických stran.8 Voleb se zúčastnilo
48 % registrovaných voličů a s 52,8 % hlasů (64 poslaneckých křesel) v nich zvítězila proevropská
strana prezidentky Sandu Strana akce a solidarita (PAS). Socialistická strana bývalého prezidenta
Igora Dodona získala ve volebním bloku s komunisty 27,17 % hlasů (32 poslaneckých křesel).
Pětiprocentní práh pro vstup do parlamentu překročila ještě regionální strana Šor, která získala
5,74 % hlasů (6 poslaneckých křesel).9
Dle pozorovací mise OBSE/ODIHR byly volby dobře spravovány a respektovaly pravidla politické
soutěže a základní svobody. Kandidáti měli dostatek příležitostí ke kampani a voličům byla
poskytnuta široká škála alternativ. Za nedostatečnou označilo OBSE/ODIHR kontrolu financování
volební kampaně. Početné televizní debaty umožnily informovat voliče o politických prioritách
soutěžících stran a kandidátů, ale většina sledovaných zpravodajských kanálů vykazovala zaujatost.
Právní rámec také dostatečně neupravuje řešení volebních sporů a řešení volebních stížností
nadále zdůraznilo nutnost posílení nezávislosti soudů. OBSE/ODIHR také poukázalo na rozhodnutí
týkající se počtu volebních místností, které byly zřízeny v zahraničí, a pro voliče s bydlištěm
v lokalitách na levém břehu řeky Dněstr (Podněstří), a na otázku přepravy voličů, což vyvolává
pochyby ohledně nestrannosti Ústřední volební komise (CEC). Volební den byl klidný,
transparentní a proces byl hodnocen drtivě pozitivně i přes izolované případy přeplněnosti
volebních místností a nedodržování postupů. 10

6

Více k tématu v Přehledu SZBP EU 11/2020, s. 4-5. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=2.
7
International Election Observation Mission: Republic of Moldova, Early Parliamentary Elections, 11 July 2021.
Statement of Preliminary Findings and Conclusions. Osce.org [online], 12/07/2021 [cit. 2021-08-17]. Dostupné z:
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/492601.pdf.
8
Tamtéž.
9
IFES: Republic of Moldova, Election for Parlament. Electionguide.org [online], 11/7/2021 [cit. 2021-08-17].
Dostupné z: https://www.electionguide.org/elections/id/3739/.
10
International Election Observation Mission: Republic of Moldova, Early Parliamentary Elections, 11 July 2021.
Statement of Preliminary Findings and Conclusions. Osce.org [online], 12/07/2021 [cit. 2021-08-17]. Dostupné z:
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/492601.pdf.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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K volbám se vyjádřila i EU prostřednictvím vysokého představitele pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Josepa Borrella a komisaře pro politiku sousedství a rozšíření Olivéra
Várhelyiho, kteří ve společném prohlášení uvedli, že EU je připravena podpořit Moldavskou
republiku při řešení zjištěných nedostatků a implementaci doporučení volební pozorovatelské
mise OBSE/ODIHR. EU se těší na spolupráci a partnerství se stabilní a silnou vládou a parlamentem
Moldavska při řešení výzev, kterým země čelí. V této souvislosti připomněli politiku EU založenou
na přísné podmíněnosti a uvedli, že EU je připravena podpořit veškeré úsilí o pokrok v dlouho
očekávaných reformách, které jsou jádrem dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou
republikou.11

Zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC)
Dne 12. července 2021 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC). Na pořadu
jednání byly aktuální zahraničněpolitické otázky, problematika geopolitiky ve vztahu k novým
digitálním technologiím, strategický kompas a situace v regionu Tigraj v Etiopii. Během pracovního
oběda proběhla neformální diskuse s novým izraelským ministrem zahraničí Jairem Lapidem.
Ministři také rozhodli o prodloužení platnosti hospodářských sankcí v souvislosti s destabilizací
Ukrajiny o šest měsíců, tedy do 31. ledna 2022.12 Rada přijala závěry o globálně propojené Evropě
a o prioritách EU na 76. zasedání Valného shromáždění OSN. Rozhodla rovněž o zřízení vojenské
výcvikové mise v Mosambiku.13
Aktuální zahraničněpolitické otázky
Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell informoval
ministry o patové situaci v Libanonu a oznámil politickou dohodu o vytvoření sankčního režimu
proti osobám zodpovědným za tuto situaci. Ministři se rovněž věnovali situaci v Afghánistánu
ve světle stažení vojenských jednotek USA a NATO ze země a souvisejícího zvýšení počtu etnicky
motivovaných cílených útoků. Vysoký představitel zdůraznil potřebu přesvědčit Tálibán, aby se
zapojil do mírových jednání, a přivést státy v regionu a širší mezinárodní komunitu k plnění
konstruktivní role v podpoře afghánského mírového procesu.14
Geopolitika ve vztahu k novým digitálním technologiím
Rada FAC vedla vůbec první diskusi o vnějším a geopolitickém dopadu nových digitálních
technologií. Ministři zdůraznili nutnost využít regulační pravomoci EU k ovlivnění globálních norem
a standardů v této oblasti a zajistit, že systém zůstane otevřený, zaměřený na lidi a založený
na vládě práva. V tomto ohledu chtějí ministři spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery.15

11

Moldova: Statement by the High Representative Josep Borrell and Commissioner Olivér Várhelyi on the
parliamentary elections. Eeas.europa.eu [online], 12/07/2021 [cit. 2021-08-17]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101650/moldova-statement-high-representativejosep-borrell-and-commissioner-oliv%C3%A9r-v%C3%A1rhelyi_en.
12
Více k tématu viz: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/07/12/russia-eu-prolongseconomic-sanctions-over-the-destabilisation-of-ukraine-by-six-months/
13
Foreign Affairs Council, 12 July 2021. Main results. Consilium.europa.eu [online], 12/7/2021 [cit. 2021-07-13].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/07/12/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council
14
Outcome of the Council Meeting. Foreign Affairs. Consilium.europa.eu [online], 12/7/2021 [cit. 2021-07-13].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/51254/st10700-en21.pdf
15
Tamtéž.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Přehled vnější činnosti EU

6

Strategický kompas
Ministři si vůbec poprvé vyměnili názory na strategický kompas – iniciativu EU zaměřenou na lepší
přípravu na budoucí krize, posílení odolnosti EU vůči hrozbám, včetně těch v kybernetickém
prostoru, posílení partnerství EU a vyvíjení společné strategické kultury. První návrh strategického
kompasu má být představen členským státům v listopadu 2021 a dokončen má být v březnu
2022.16
K situaci v Etiopii
Ministři diskutovali o situaci v Etiopii a jejím regionu Tigraj. I když bylo v regionu vyhlášeno
příměří17, je zde vážná humanitární krize, obyvatelstvo je ohroženo hladomorem a násilí
a znásilnění jako válečné zbraně jsou hojně používány proti civilistům. Ministři byli informováni
o iniciativě, která má vést k vytvoření humanitárního leteckého mostu, a diskutovali o politických
prioritách, na které by se měla EU zaměřit, jako je například zajištění humanitárního přístupu
a respekt k mezinárodnímu humanitárnímu právu, zajištění stažení zahraničních sil z Etiopie, či
spuštění vnitrostátního dialogu k udržení integrity a politické jednoty Etiopie.18
Pracovní oběd s ministrem zahraničí Izraele
Během neformálního oběda s novým izraelským ministrem zahraničí Jairem Lapidem se ministři
zaměřili na dvoustranné vztahy a na situaci v regionu. V souvislosti s blízkovýchodním mírovým
procesem ministři opět zdůraznili, že EU podporuje izraelskou bezpečnost a odsuzuje terorismus.
Zároveň však EU očekává, že Izrael nabídne politickou perspektivu k ukončení konfliktu.19
Zřízení vojenské výcvikové mise v Mosambiku
Rada přijala rozhodnutí o zřízení vojenské výcvikové mise EU v Mosambiku (EUTM Mozambique),
jejímž cílem je vyškolit a podpořit mosambické ozbrojené síly při ochraně civilního obyvatelstva
a obnově bezpečnosti v provincii Cabo Delgado na severu země. V této oblasti se bezpečnostní
a humanitární situace od roku 2017 neustále zhoršuje20. Nejméně 1,3 milionu osob v této
a v sousedních provinciích Niassa a Nampula potřebuje okamžitou pomoc a ochranu.21 O posílení
angažovanosti EU v této oblasti požádaly mosambické orgány. Mandát mise bude zpočátku na dva
roky.
Závěry o globálně propojené Evropě
Závěry o globálně propojené Evropě22 zdůrazňují význam konektivity pro hospodářský růst,
bezpečnost a odolnost. Konektivita by měla být udržitelná, komplexní a založená na pravidlech.
Investice do udržitelné konektivity a kvalitní infrastruktury mohou mít transformační účinek
16

Tamtéž.
Více k tématu viz: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101052/ethiopia-statementspokesperson-announcement-unilateral-ceasefire-tigray_en
18
Outcome of the Council Meeting. Foreign Affairs. Consilium.europa.eu [online], 12/7/2021 [cit. 2021-07-13].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/51254/st10700-en21.pdf
19
Tamtéž.
20
Více k tématu viz: https://news.un.org/en/story/2021/06/1093872
21
Mosambik: EU zřídila vojenskou výcvikovou misi, která má pomoci řešit krizi v provincii Cabo Delgado.
Consilium.europa.eu [online], 12/7/2021 [cit. 2021-07-13]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/07/12/mozambique-eu-launches-a-militarytraining-mission-to-help-address-the-crisis-in-cabo-delgado/
22
Text dokumentu k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10629-2021-INIT/cs/pdf
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na ekonomiky a společnost, a to i s ohledem na oživení po pandemii covidu-19. Lepší konektivita
pak přispěje k diverzifikaci hodnotových řetězců, sníží strategickou závislost (i na kritických
surovinách) a posílí konkurenceschopnost EU a jejích partnerů. Důležité je proto investovat
do fyzické infrastruktury a do regulačních rámců. Významná jsou rovněž partnerství v oblasti
konektivity s podobně smýšlejícími zeměmi a regiony, ať už se jedná o Japonsko, Indii, sdružení
ASEAN či Spojené státy. Do jara 2022 má být přijato nové společné sdělení.23
Priority EU na 76. zasedání Valného shromáždění OSN
Rada schválila závěry o prioritách EU v průběhu 76. zasedání Valného shromáždění OSN (září 2021
– září 2022)24. V nich Rada zdůraznila, že multilateralismus je nejúčinnější prostředek k řízení
globálních vztahů způsobem, který je přínosný pro všechny. EU bude nadále podporovat OSN jako
základní kámen multilaterálního systému a bude nadále podporovat účinné provádění reforem
OSN, včetně komplexní reformy Rady bezpečnosti OSN, tak aby tato organizace byla uzpůsobena
globálním výzvám a geopolitice 21. století. Zároveň bude EU usilovat o udržitelné a odpovídající
financování OSN a jejích mandátů. Klíčovými prioritami pro další rok z hlediska EU jsou následující:
1. Obnova k lepšímu po pandemii covidu-19
- zajištění bezpečného a spravedlivého přístupu k očkovacím látkám, testům a léčbě
covidu-19 pro všechny;
- posílení systémů zdravotní péče a mezinárodní připravenost na budoucí pandemie;
- dosažení lepší a ekologičtější společnosti;
- zvýšení úsilí v oblasti migrace.
2. Bezpečnější svět
- posílení schopnosti OSN plnit svůj mandát v podpoře míru a bezpečnosti;
- prohloubení trojstranné spolupráce mezi Africkou unií (jako klíčovým partnerem EU), EU
a OSN;
- podpora lidských práv a demokracie;
- bezpečný a otevřený prostor pro občanskou společnost a obránce lidských práv;
- uplatňování integrovaného přístupu ke konfliktům a krizím;
- posilování partnerství EU a OSN směrem k účinnějšímu a efektivnějšímu celosvětovému
humanitárnímu systému;
- podpora Organizace pro zákaz chemických zbraní;
- uplatňování mezinárodního práva v kybernetickém prostoru; vytvoření akčního
programu OSN pro odpovědné chování státu v kyberprostoru.
3. Vítězství v boji proti změně klimatu a obnovení našich vztahů s přírodou
- tlak na partnery, aby zvyšovali své ambice v oblasti klimatu, a to především s ohledem
na 26. zasedání konference smluvních stran (COP26), které proběhne v listopadu 2021
v Glasgow;

23

Globálně propojená Evropa – závěry Rady (12. července 2021). Data.consilium.europa.eu [online], 12/7/2021 [cit.
2021-07-13]. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10629-2021-INIT/cs/pdf
24
Text dokumentu k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10393-2021-INIT/cs/pdf
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Přehled vnější činnosti EU
-

8

úsilí o rychlou globální transformaci energetiky;
příprava nového ambiciózního celosvětového rámce OSN pro biologickou rozmanitost.

4. Utváření globální digitální agendy
- překlenutí digitální propasti a odstranění rozdílů v digitálních technologiích;
- rozšíření celosvětového digitálního propojení a zlepšení digitálních dovedností;
- etický přístup k rozvoji a využívání umělé inteligence.
5. Silné partnerství EU a OSN
- je velmi důležité a dynamické a mělo by být podpořeno pravidelným summitem
EU-OSN.25

25

Priority EU v rámci OSN v průběhu 76. Valného shromáždění OSN, září 2021 – září 2022 – závěry Rady (12.
července 2021). Data.consilium.europa.eu [online], 12/7/2021 [cit. 2021-07-13]. Dostupné z:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10393-2021-INIT/cs/pdf
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