
Evropská unie je historicky unikátním celkem. Nejen, že je zatím přesně 

teoreticky nedefinovatelná, ale i v praxi je entitou mnohostrannou a 

mnohovrstvou, která navíc není ještě stále ve své konečné fázi, a jejíž vývoj se 

přizpůsobuje stále se měnícímu geopolitickému prostředí. Přes všechny 

nejasnosti ohledně své formy a směřování ale nesporně hraje velmi významnou 

roli ve světovém systému. Často bývá dokonce nazývána velmocí nebo globální 

silou či aktérem. Zda je ale natolik koherentní a silná, aby takovou roli hrát 

mohla, zůstávalo prozatím nezodpovězeno. Tato práce si proto kladla za cíl 

zjistit, čím vlastně Evropská unie ve své nynější podobě v současném světě je, a 

zda o ní lze uvažovat jako o globálním aktérovi, a to jak z hlediska teorií, tak i 

v praxi.

Současné teorie mezinárodních vztahů ji jen obtížně zapojují do svých 

systémů a převážná většina ji neshledává být aktérem v žádném slova smyslu. 

Připodobňují jí buď k zárodku suverénního státu, nebo k mezinárodní organizaci, 

a jen na tomto základě by ji pak byly schopny nějakým způsobem jako aktéra 

pojmout. Jedinou teorií, která ji takto nehodnotí je liberální 

intergovernmentalismus, který ji vidí jako specifickou, ne zcela 

intergovernmentální mezinárodní organizaci se supranacionálními 

centralistickými prvky, a zároveň připouští, že je aktérem v oblasti mezinárodních 

vztahů.

Evropská unie jako celek je také v teoretické rovině velmi obtížně 

definovatelná. Je jak nestatní a zároveň nadstátní entitou, tak do jisté míry i 

mezinárodní organizací, která má však oproti jiným nesmírné koordinační a 

rozhodovací pravomoci. Jedná prostřednictvím velkého množství autorit, jak na 

mezivládní, tak na nadnárodní úrovni, které zakládají své pravomoci na 

atributech suverénních států i legitimních nadnárodních institucí. Toto unikátní 

seskupení států se navíc neustále vyvíjí a mění a nikde není přesně stanoveno, 

jaká podoba je jeho cílem. To, že Evropskou unii nedokážeme přesně definovat 

na základě nynějších teorií, jí ale nebrání ani v existenci, ani v možnosti vytvořit
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doposud nespecifikovanou jednotnou entitu, která je zároveň silným aktérem 

v oblasti mezinárodních vztahů.

Vzhledem ke komplexitě role Evropské unie, která vyplývá z její unikátní 

podoby, by se dala nazvat globálním aktérem zaujímajícím paralelně multiplicitní 

role. Z hlediska hlavních teoretických typů rozdělení globálního aktérství by 

mohla být definována jako civilně-normativní mocnosti se zanedbatelným 

vojenským aspektem, neboť je sice hospodářskou silou, která ale nejen sleduje 

své obchodní zájmy, ale také přetváří svět na základě svých subjektivních 

hodnot. Vojenským aspektem je zde pak snaha o vytvoření společné 

bezpečnostní a obranné politiky, která je však zatím z globálního hlediska 

insignifikantní.

V praxi lze Evropskou unii jako civilní mocnost charakterizovat zejména na 

základě velikosti jejího jednotného trhu, síle její společné měny, její pozici 

v mezinárodních organizacích i jako obchodního partnera většiny zemí světa. Ve 

všech těchto aspektech je jako jediný celek bezpochyby vlivnou entitou. Je 

největším světovým trhem s druhou nejsilnější měnou světa, význačným 

negociátorem v rámci mezinárodních organizací a má obchodní smlouvy téměř 

se všemi zeměmi světa. Taková hospodářská síla by jí měla definitivně zaručit 

schopnost prosazovat svůj vliv a sledovat své obchodní zájmy pomocí 

ekonomických prostředků, tedy i schopnost být civilní mocností. Pokud si však 

chceme zachovat objektivní pohled, je také třeba uvést, že velikost trhu 

automaticky nezaručuje jeho prosperitu a hospodářský růst, a vliv 

v mezinárodních organizacích, nebo schopnost být žádaným obchodním 

partnerem, je v podstatě závislá na síle trhu a obchodu. Zde však Evropská unie 

prozatím nevyužívá svého potenciálu do takové míry, jak by mohla, a sama si tak 

své možnosti globálního civilního aktéra omezuje.

Jako normativní mocnost se projevuje zejména v oblastech rozvojové a 

humanitární pomoci, environmentální politiky a celosvětového prosazování 

demokracie a lidských práv. V průběhu posledních dvaceti let se profilovala jako 

velmi vlivný normativní aktér, schopný prosazovat své hodnoty, ideje a dokonce 

do jisté míry i právní předpisy a regulace po celém světě. Tuto moc si zajišťuje



jako velmi štědrý dárce rozvojové a humanitární pomoci, energický zastánce 

lidských práv a demokratických hodnot a vytrvalý ochránce globálního životního 

prostředí. Po zhodnocení všech aspektů normativního aktérství Evropské unie, 

ale docházíme k závěru, že tyto jsou do značné míry závislé na její schopnosti 

být hospodářskou velmocí, a tudíž globálním aktérem dle definice civilní 

mocnosti, neboť jsou v převážné většině prosazovány na základě ekonomických 

incentiv.

Celkově lze tedy dospět k názoru, že z praktického hlediska je Evropská unie 

v první řadě civilní mocností a od tohoto typu aktérství se pak teprve odvíjí 

aktérství normativní. Z objektivních fakt a statistik vyplývá, že Evropská unie 

v současnosti civilní mocností v globálním měřítku sice je, ale pokud by si tuto 

svou pozici ve světovém systému chtěla do budoucna přinejmenším zachovat, 

měla by se soustředit především na rozvoj své hospodářské prosperity a dále 

rozvíjet svůj potenciál.

Hospodářská síla Evropské unie je totiž do velké míry ohrožena její 

neschopností přizpůsobit se současnému hospodářsko-politickému vývoji a 

reformovat svůj trh v souladu s rostoucí globalizací a globální konkurencí. Její 

vnitřní trh trpí především slabým hospodářským růstem, nedostatečnou 

specializací, nízkou zaměstnaností, nepříznivou situací na trhu práce, a 

nedostatky v oblasti nejnovějších technologií. Nejasné rozdělení kompetencí 

mezi supranacionální orgány a členské státy a pomalé rozhodovací procedury jí 

také na efektivnosti nepřidají.

Závěrem lze tedy říci, že Evropská unie je v současnosti jak teoreticky, tak 

prakticky vlivným civilním globálním aktérem, schopným v naprosté většině 

případů jednat jako jediná entita a prosazovat si své zájmy po celém světě. 

Hlavním problémem, kterému ale musí čelit je to, že ani zdaleka nevyužívá 

svého hospodářského potenciálu a začíná tak významně zaostávat za svými 

rivaly.

Hlavní díl odpovědnosti za tuto situaci však nenese jen Evropská unie. 

K mnoha krokům, které by její hospodářskou situaci zlepšily a koordinovaly, 

nemá totiž dosud kompetence. Konat musí především členské státy a jejich vlády



-  je třeba buď delegovat dostatečné pravomoci na supranacionální instituce, 

nebo prosadit reformy vlastními silami. Především je ale nutno dostatečně 

informovat občany o vážnosti situace a o nezbytnosti změn, jinak nebude žádná 

z tvrdých ekonomických reforem přijata veřejností. Evropané si totiž musí 

uvědomit, že pokud se bude Evropská unie dále vyvíjet jako doposud, tedy bez 

dostatečných reforem, bude pro ni velmi nesnadné udržet si nejen svůj 

mezinárodní vliv a schopnost být globálním aktérem, ale také životní standard a 

ekologické a humanitní hodnoty, na kterých tak lpí.


