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Anotace 

Mezinárodní migrace se posunula na přední místa národních i mezinárodních agend a 

stává se velkým tématem dotýkajícím se stále většího počtu zemí - vyspělých i 

rozvíjejících se. Formulace a uskutečňování politik, které slouží k lepšímu řízení 

migračních toků, se také zintenzivnily. Evropská unie, která čelí enormním migračním 

tlakům, představila v roce 2003 nový projekt - Evropskou politiku sousedství (ENP). 

Jejím hlavním cílem je prevence migrace skrze vytvoření pásu prosperujících států s 

politicky stabilním prostředím. 

První část této bakalářské práce analyzuje vývoj migračních trendů dvou významných 

zdrojových i transitních zemí - Maroka a Tuniska od počátku 20. století do současnosti. 

V následující části se zabývám otázkou, zdali je ENP efektivním nástrojem k podpoře 

nejvýznamnějších společných hodnot, demokracie a respektu k lidským právům, na 

kterých je spolupráce s partnerskými zeměmi založena. V závěru textu je nový přístup k 

řízení migrace doplněn o tradiční nástroj v oblasti ochrany hranic, Frontex, který 

koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy Unie.  

 

 

 

Annotation 

International migration has moved to the forefront of national and international agendas, 

becoming a major issue of concern in an increasing number of countries – both 

developed and developing. The formulation and implementation of policies to manage 

migration flows have also intensified. European Union, which has to face enormous 

migration pressures, presented in 2003 new project - European Neighbourhood Policy 

(ENP). The main aim is to prevent migration through creating prosperous states with 

politically stable environment.   
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The first part of this bachelor thesis analyses development of the migration trends of 

two important sending and transit countries, Morocco and Tunisia, from the beginning 

of the 20th century to the present days. The following part asks whether ENP is an 

effective tool for promoting the most important common values, such as democracy and 

respect for human rights, on which the cooperation with partner countries is based. At 

the end of the text there is the new approach to migration supplemented by traditional 

tool in the field of border security, Frontex, which coordinate the operational 

cooperation among Member States. 
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Úvod 

 

Migrace je fenomén starý jako lidstvo samo. Představuje významný dynamický 

proces, který zásadním způsobem ovlivňuje dlouhodobý vývoj člověka a jehož 

projevům jsme vystavováni téměř denně. Přestože ve společnosti panuje všeobecné 

povědomí o jeho klíčovém významu a naléhavosti, stále jsme nenašli recept na to, jak 

problematiku migračních toků správně uchopit. Stěží bychom v Evropě hledali zemi, 

která by mezinárodní migrací nebyla dotčena nebo by při nejmenším byla imunní vůči 

jejím efektům. Tímto si migrace zajistila vysoké a permanentní umístění v mezinárodní 

agendě.  

Při výběru cílové země na sebe vzájemně působí různé faktory. Dle dosavadních 

poznatků jsou směry a intenzita migračních toků tradičně ovlivněny mimo jiné rozdíly v 

úrovni rozvoje jednotlivých zemí. V minulosti z Evropy lidé odcházeli a směřovali do 

Severní Ameriky nebo Austrálie. Spolu s hospodářským růstem a prosperitou se však 

zvyšoval i její migrační potenciál a Evropa se stala atraktivní destinací. 

Z dob koloniálních panství Evropa navíc zdědila dlouhotrvající politické, 

sociální i ekonomické vazby na všech kontinentech, které připravily příznivé podmínky 

pro migrační proudy z bývalých kolonií v severní Africe do Evropy.  

Pro svou práci jsem si vybrala dvě bývalé francouzské kolonie, Maroko a 

Tunisko. Tyto země jsem zvolila na základě několika kritérií. Zaprvé, africký kontinent 

je velice chudý a rozdíl mezi stupněm rozvoje a vyspělosti vůči Evropě je propastný. 

Vzhledem ke geografické poloze se dá očekávat, že v dohledné době nebudou migrační 

vlny z Afriky ustupovat. Naopak, za určitých okolností, jako je například alarmující 

pokles zásob vody v Africe či další, o kterých budu dále hovořit, bude mít počet 

migrujících osob vzestupnou tendenci.  

Zadruhé, přistěhovalci z obou těchto zemí se významně podílí na celkovém počtu 

cizích příslušníků v zemích jižní i západní Evropy. Maroko a Tunisko zároveň fungují 

jako tranzitní země a dlouhodobě představují vstupní bránu do Evropy pro migranty z 

ostatních afrických zemí a nověji také z Asie.  

Oba státy hrají ve středomořském dialogu podstatnou úlohu a v tomto případě 

více Maroko než Tunisko, má neopomenutelný strategický význam. Z Maroka se přes 

Španělsko do západní Evropy pašují drogy nejen z kontinentu, ale rovněž i z Latinské 

Ameriky. 
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Kromě výše uvedených znaků sdílejí vybrané země další společné 

charakteristiky.  

Obě jsou to islámské země. Na jedné straně zde způsob vládnutí oficiálních politických 

elit vykazuje určité autoritativní prvky, na straně druhé musí tito vůdcové odolávat 

prosazení politického islámu a jeho negativních doprovodných faktorů v zemi. Tunisko 

i Maroko trpí vysokou nezaměstnaností, která je doprovázená silným sociálním 

napětím. Nezaměstnanost je způsobena kombinací dlouhodobého vysokého 

populačního růstu, pro který nebyla v minulosti nastavena žádná regulativní opatření, a 

trvající neschopnosti obou zemí tento lidský potenciál vstřebat v kontextu málo 

rozvinuté průmyslové výroby. 

Imigrační politika cílových evropských zemí v minulosti prošla několika 

etapami. Ty počáteční lze charakterizovat pozitivním přístupem k migraci z Afriky. 

Příslušníci kolonizovaných národů byli zapojováni do obou světových válek.  Následně, 

po druhé světové válce, když se evropské ekonomiky vzpamatovávaly z válečných ztrát 

a trpěly nedostatkem pracovních sil, příchod nových pracovníků z Afriky urychlil 

tempo růstu hospodářství.  

Od 70. let se však tento trend začal obracet. Evropské země začaly přijímat 

různá ochranářská opatření a pracovní trhy se začaly pro migranty uzavírat.  Po přijetí 

Schengenské dohody v roce 1985 došlo k posílení spolupráce na vnějších hranicích s 

cílem poskytnout účinnější ochranu před přílivem přistěhovalců ze Středomoří.  

Tradiční nástroje v boji proti nedovolenému přistěhovalectví, tzn. kontroly na hranicích, 

však nevykazovaly požadovanou účinnost. 

V 90. letech se objevil nový přístup k řízení migrace v podobě Euro-

středomořského partnerství, který fungoval na principu spolupráce Unie se 

středomořskými sousedy v ekonomické, politické i kulturní rovině.   

Tato iniciativa však nenaplňovala očekávání členských států, a tudíž se Unie 

rozhodla přehodnotit vztahy se stávajícími i budoucími sousedy a podpořila nový 

projekt. Nová iniciativa, Evropská politika sousedství, má konkrétněji a lépe definovat 

zájmy Společenství a oproti dosavadní spolupráci, která byla založena na 

multilaterálním principu, se má politika sousedství vyvíjet na bilaterální úrovni. 

  Evropská politika sousedství upoutala mou pozornost jako nová zahraniční 

politika Evropské unie - rámcová politika zabývající se vztahy s východními a jižními 

sousedy. Rozhodla jsem se zaměřit se na její jižní dimenzi, neboť v České republice je 

její význam poněkud marginalizován ve prospěch států sousedících na východě. 
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Přestože naše republika není bezprostředně vystavována negativním projevům migrace 

z Afriky natolik jako země jižní a západní Evropy, jako členové Společenství bychom 

měli mít zájem na stabilní situaci v sousedství. Vezměme v úvahu bezpečnostní rizika, 

jež z této oblasti vycházejí. Kromě ilegální migrace je nutné zmínit terorismus, zbraně 

hromadného ničení nebo možnost vzplanutí válečných konfliktů kupříkladu kvůli 

potravinové krizi nebo nedostatku vodních zásob. V případě vypuknutí konfliktu hrozí v 

dnešním globalizovaném světě jeho rychlé přenesení v jakékoli podobě do celé Evropy. 

Nelze opominout ani kulturní element, jenž si přistěhovalci z Afriky s sebou do 

Evropy přináší. Ten může v evropské společnosti, která si na multikulturní model 

soužití teprve zvyká, vyvolávat určité napětí a xenofobní nálady. Současní Evropané 

nemají strach primárně z nedostatku práce. Přistěhovalce z Afriky vnímají jako 

nebezpečí pro společnost a opakovaně se vedou debaty o kulturní identitě, možnosti 

asimilace a integrace.  

Evropskou politiku sousedství můžeme v tomto kontextu vnímat také jako budování 

spojení mezi dvěma odlišnými světy a posílení preventivní spolupráce, která pro 

muslimsko-arabské partnerské státy může zároveň představovat jakousi motivaci k 

orientaci na Evropu a odvrácení od vlivu rizikových islámských států. 

  

Cílem této práce je představit Evropskou politiku sousedství jako preventivní 

metodu řízení vnějších migračních toků a její aplikaci v praxi ve zvolených zemích, 

Maroku a Tunisku.  Pro každý z těchto států je vypracován tzv. akční plán, ve kterém 

jsou na časově vymezené období tří až pěti let stanoveny prioritní cíle ve všech 

oblastech spolupráce. Můj výzkum bude přednostně zaměřen na vývoj dialogu o 

demokratických hodnotách a lidských právech. Politická situace a působení vládnoucích 

elit v partnerských zemích jsou zásadními faktory euro-tuniské a euro-marocké 

spolupráce, neboť na nich závisí úspěšnost a naplnění smyslu celé spolupráce. Respekt 

k lidským právům je zase předpokladem ke spokojenému životu tamních obyvatel, kteří 

pak mají o důvod méně zemi opustit. V konečném důsledku pak vzniká příznivé 

politické prostředí, které, vedle ekonomické prosperity, disponuje zásadním vlivem na 

obyvatele, potenciální migranty. Komparací postupné implementace těchto priorit od 

vzniku Evropské politiky sousedství do současnosti bude u obou států zhodnocena 

úspěšnost jejich naplnění. Text bude doplněn zmapováním současného stavu spolupráce 

tradičního přístupu k řízení migrace, technické asistence a operativní spolupráce. 
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Stanovila jsem tři výzkumné otázky:  

 

1. Lze pozorovat reálné dopady Evropské politiky sousedství na politický dialog, 

demokratizační proces a lidsko-právní situaci v určených zemích? 

 

2. Jaký postoj zaujala Evropská unie k Maroku a Tunisku v rámci Evropské 

politiky sousedství? 

 

3. Lze pozorovat snahu o implementaci některých prvků tradiční spolupráce na 

vnějších hranicích do rámce novějšího preventivního přístupu? 

 

Text bakalářské práce je strukturován do tří tematických částí, které se dále pro 

přehlednost dělí do jednotlivých kapitol. 

V první tematické části se zaměřuji na historický vývoj migračních proudů z 

Maroka a Tuniska do Evropy od počátku minulého století do současnosti. Vývoj tohoto 

procesu je rozdělen do několika fází, jež budou postupně charakterizovány. 

Se zvyšující se naléhavostí řešení problematiky přistěhovalectví a nepříznivého 

demografického vývoje v Evropě se objevuje stále více studií k tomuto tématu. 

Literatura, ve které autoři nabízí hodnocení dosavadního vývoje a další možné 

perspektivy, je poměrně rozšířená.  Obtížněji se hledají zdroje relevantních statistických 

dat, což pochopitelně souvisí s obtížnou měřitelností veličin podobného charakteru. 

Problém se dále prohlubuje při zúžení zájmu na země Maghrebu, jež nemají dosud plně 

vyvinutý integrovaný systém sběru migračních dat. V této práci se hodlám převážně 

odvolávat na statistická data nashromážděná OSN, EUROSTAT a OECD.   

  Druhá, největší část mé práce, se věnuje Evropské politice sousedství. V 

následujících kapitolách se zabývám okolnostmi jejího vzniku, procesem fungování či 

nástroji finanční spolupráce. Uvedení politiky sousedství do praxe je demonstrováno na 

případech Tuniska a Maroka na základě analýzy několika dokumentů. 

  Literatura k této části je dvojí povahy.  Značné procento použité literatury tvoří 

prameny, tj. dokumenty vydané Evropskou komisí k Evropské politice sousedství 

obecně a dále pak dokumenty vztahující se k jednotlivým zemím zvlášť, na základě 

jejichž zpracování dojde ke komparaci. Druhou část použitých textů tvoří sekundární 
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literatura, která se skládá převážně z příspěvků členů evropských iniciativ, universitních 

institutů a think tanků, popřípadě obsahuje články publikované v zahraničních 

periodikách, za účelem vnesení jiného pohledu na Evropskou politiku sousedství mimo 

ten, jež nám nabízí Evropské unie.   

Vybrané statě jednak shrnují očekávání obou stran, jednak polemizují nad 

možností implementovat společné hodnoty, jako jsou například demokracie či vláda 

práva, uznávané Evropskou unií, do sousedství prostřednictvím této politiky. Tyto 

obecněji zaměřené poznatky jsem čerpala mimo jiné ze statí vydávaných v rámci 

Institutu mezinárodních vztahů v České republice, kupříkladu ze sborníku The 

European Union and Its Neighbourhood: Policies, Problems and Priorities. Pro 

konkrétnější informace, týkající se současné politické situace obou zemí jsem použila 

statě různých think tanků, za všechny uvádím The Centre for the Study of European 

Politics and Society, kde publikuje Elena Baracani, jež se problematice demokratizace 

trvale věnuje. Rovněž bych zmínila použitou práci Bin Ali’s Tunisia: Democracy by 

Non-Democratic Means autora jménem Larbi Sadiki, který se zabývá demokratizačními 

snahami v arabských zemích a specializuje se na severní Afriku. 

  Třetí část mé práce se věnuje tradičnímu nástroji řízení migrace, tedy operativní 

spolupráci na vnějších hranicích, která je na celounijní úrovni zajišťovaná agenturou 

FRONTEX. Tato agentura mimo jiné koordinuje společné kontrolní i hlídkové operace 

a poskytuje členským státům pomoc při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční stráže. 

Při zpracovávání textu budu vycházet především z dokumentů samotné agentury a 

výstupů jednotlivých evropských institucí.  
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1. Migrace z Maroka a Tuniska do Evropy: historie a současnost 

 

1.1. Výzva z budoucnosti 

 

Evropská unie dnes čelí velké výzvě. Je pro ni nutností hledat nový přístup k 

migraci. Současná evropská migrační politika je silně ovlivněna specifickými 

požadavky trhu a bezpečnosti, přitom nízká porodnost, kterou trpí státy v Evropě, 

způsobuje nedostatek pracovních sil. Pokud budou ekonomiky rozvinutých zemí 

pokračovat ve svém růstu, budou i nadále potřebovat více migrantů, kteří již v 

současnosti zastávají nepopulární a málo placené práce, které místní obyvatelé nejsou 

ochotni vykonávat. Zároveň je tu stále se zvyšující poptávka po vysoce kvalifikovaných 

pracovnících v technologických i vědeckých oborech či manažerských pozicích.  

Nízká porodnost, stárnutí populace a pokles počtu ekonomicky aktivních osob mají 

významný dopad na ekonomickou vitalitu a růst jednotlivých zemí, zdravotní a 

důchodový systém i vzdělávací programy. Data, která jsou prezentována 

EUROSTATEM, ukazují, že v následujících dvaceti letech bude počet obyvatel EU 27 

stabilní. Zatímco ze 495,4 milionů v roce 2008 vzroste počet obyvatel do roku 2035 na 

520,7 milionů, v následujících letech začne klesat až k 505,7 milionům občanů 

Evropské unie v roce 2060. Průměrný věk občana vzroste z 40,4 v roce 2008 na 47,9 

v roce 2060 1  

  V souvislosti s demografickým vývojem, který Evropě předpovídá úbytek 

populace, budou zdejší státy nuceny hledat cesty k dosažení rovnováhy mezi 

potlačováním nedovoleného přistěhovalectví a obchodováním s lidmi na jedné straně a 

přijímáním těch přistěhovalců, které Evropa potřebuje pro svůj hospodářský a sociální 

blahobyt, na straně druhé. Jedním z možných přístupů k této problematice je určitá 

forma preventivní spolupráce, kterou se budu zabývat v dalších kapitolách. Evropská 

politika sousedství má napomoci při zajištění ekonomické prosperity a stability a 

zároveň představuje perspektivu prohloubení vztahů s Unií pro země, které v blízké 

době nepřistoupí k Evropské unii. Počítá také se sekundárními účinky, podle kterých 

                                                           
1Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, Statistics in focus, 
72/2008, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-072/EN/KS-SF-08-072-
EN.PDF 
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s ekonomickým růstem a příznivějším politickým prostředím partnerských zemí, 

předpokládá pokles migračních tlaků směřujících do Evropy. 

Jelikož jsem pro svou práci vybrala dvě severoafrické země Maroko a Tunisko, 

země, jejichž vazby na Evropu jsou historicky dané, předkládám zde i krátký vhled do 

vývoje migračních trendů od 20. století do současnosti s cílem osvětlit příčiny 

pozornosti, kterou jim Evropská unie věnuje s ohledem na početnost příslušníků 

marocké a tuniské národnosti v Evropě a jejich ekonomický význam. 

 

1.2. Historická zkušenost 

 

Francouzský protektorát nad Tuniskem a Marokem byl formálně ustanoven roku 

1881, respektive 1912. Od této doby se postupně začaly vytvářet privilegované migrační 

vztahy založené na vzájemném ekonomickém a politickém sbližování.  Koloniální 

migrační model je charakteristický jednoznačně pozitivním přístupem k migraci. Počet 

imigrantů se výrazněji zvýšil již během první světové války, většina z nich směřovala 

převážně do Francie. Cizinci byli nasazováni do vojenských operací nebo působili 

v civilních profesích v oblasti průmyslové výroby. Poptávka po přistěhovalcích trvale 

vzrůstala. Podobná situace se opakovala i během druhé války a těsně po ní.2 

Zdevastované evropské ekonomiky trpěly nedostatkem vlastní pracovní síly a začaly 

opět čerpat ze svých koloniálních panství. 

Se ziskem nezávislosti v roce 1956 přišla opět nová masivní vlna 

přistěhovalectví do Evropy. Rychlý poválečný ekonomický růst v severní a západní 

Evropě byl doprovázen zvyšujícím se nedostatkem levné pracovní síly v odvětvích jako 

je například hornictví, stavebnictví a v neposlední řadě zemědělství. Francie sice 

zastavila příjímání pracovníků z Alžírska kvůli probíhající válce za nezávislost mezi 

lety 1954 až 1962, o to víc se však zvýšil počet pracovníků z ostatních maghrebských 

zemí.3  

 Po vzniku nezávislých států Tuniska a Maroka Francie stále okupovala přední 

místo v počtu přistěhovalců, cílové destinace se však v této době značně 

                                                           
2 de HAAS, Hein (2007) �orth African migration systems: evolution, transformations and development 
linkages. Working Paper, International Migration Institute, s. 7…… 
3 HASS (2007), s. 8 
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diverzifikovaly. Maročané mířili nejčastěji do Francie, Nizozemí, Skandinávie, 

Švýcarska, Španělska, Itálie a Rakouska. Tunisané do Francie, Německa a Belgie.4  

V 60. letech uzavřely Maroko i Tunisko první oficiální dohody o náboru 

pracovníků na bilaterální úrovni. V roce 1963 byla podepsána dohoda s Francií a během 

několika následujících let se přidala Spolková republika Německo, Belgie a Nizozemí.5   

Obě zdrojové země upřednostňovaly systematickou podporu migrace. Slibovaly 

si jak politické, tak ekonomické pozitivní dopady. V migraci viděly nástroj národního 

ekonomického rozvoje. V prvé řadě chtěly mít prospěch z nabytých zkušeností, znalostí 

a především finančních zdrojů migrantů posílaných do země původu, neboli remitencí, 

tedy potenciálních investic.  Sílícím trendem se stala podpora kladného vztahu 

imigrantů k zemi původu. Po evropských státech byly vytvořeny sítě konzulátů, pošt a 

bankovních poboček, které měly za úkol posilovat sociální a kulturní sepjetí s 

domovskou zemí a zprostředkovávat kontakt mezi oběma zeměmi. Tato očekávání se 

však nenaplnila mimo jiné díky nepříznivému investičnímu klimatu v obou zemích.  

Větších úspěchů bylo dosaženo ve zvýšení transferů remitencí.6  

Přínos vysoké míry migrace spočíval také ve zmírnění politického napětí, hlavně 

v Maroku ve venkovských berberských oblastech, ve kterých čas od času propukly 

nepokoje.7 Odpor afrických zemí k integraci vlastních obyvatel do společností v 

zahraničí byl veden i strachem z formování jakési politické opozice zvenčí. 

Vysoká nezaměstnanost působila sociální napětí v obou státech a byla jednou 

z hlavních příčin migrace. Měla svůj původ z velké části ve vysokém populačním růstu. 

Proto v 70. letech přišlo Tunisko s cílem snížit populační růst a uvedlo programy 

plánovaného rodičovství, které jsou poměrně úspěšné.8 Růst se postupně zpomaloval a v 

současnosti se blíží evropským hodnotám. V roce 2006 se pohyboval okolo1,1%.9 

Podobná věc se podařila i v Maroku, kde byl představen státem  vypracovaný plán pro 

regulaci porodnosti. 

Migrační pohyby dosáhly svého vrcholu roku 1972. Následující rok byl totiž 

zlomový. 

                                                           
4 BUREŠ, Jaroslav (2008) Main characteristic and development trend sof migration in the Arab Word. 
Prague: Institute of International Relations. 
5 HASS (2007), s. 9 
6 BUREŠ (2008) 
7 HAAS (2007), s. 29 
8 BUREŠ (2008) 
9
 Euro-Mediterranean statistics, 2007 Edition, Eurostat statistical book, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/medstat/publications_documentation#sif 
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Po vypuknutí ropné krize v roce 1973 se evropské pracovní trhy začaly pro imigranty 

uzavírat.10 Ropná krize v Evropě odstartovala období recese a s rostoucí strukturální 

nezaměstnaností se zmenšovala poptávka po nekvalifikovaných pracovnících ze 

zahraničí. Pro maghrebsko-evropskou migraci to znamenalo konec jejího 

neregulovaného charakteru a počátek vydávání různých restriktivních opatření. 

Struktura imigrantů se začala měnit. Přibývalo sezonních pracovníků a 

ilegálních přistěhovalců. Největší část oficiálních imigrantů byla v rámci programů 

slučována s rodinami příbuzných imigrantů žijících v zahraničí již delší dobu. Maročané 

začali odcházet více do Itálie, Tunisané i přes geografickou blízkost Itálie odcházeli 

masově do Libye.11 

V 80. letech začínaly evropské země prohlubovat vzájemnou spolupráci. Roku 

1985 byla podepsána Schengenská dohoda, jejíž součástí byly i cílové země imigrantů. 

Společná vnější hranice měla poskytovat lepší ochranu před přílivem přistěhovalců ze 

Středomoří.12 Po uzavření této dohody silně vzrostl počet ilegálních imigrantů z 

Maghrebu. Směřovali hlavně do Jižní Evropy, kde našli své uplatnění při ilegální práci 

nebo ve strukturách šedé ekonomiky. Těšili se mezi místními zaměstnavateli veliké 

oblibě, neboť byli velice nenároční na platební podmínky a zároveň flexibilní. 

 Výhody geografické polohy Maroka hojně využívají i přistěhovalci z ostatních 

okolních zemí a dokonce i (z?) Asie. Jedná se například o Nigérii, Mali, ale také Irák, 

Bangladéš, Pákistán a Čínu. Maroko nemá uzavřeny s takovýmito zeměmi dohody o 

vízovém styku nebo jiná opatření, proto představuje tak snadný přístup do Evropy. 

Nejblíže od marockých břehů jsou španělské regiony Campo de Gibraltar nebo Almeria. 

Vrásky na čele dělají španělským úředníkům i oblasti Kanárských ostrovů a Ceuty a 

Melilli. Migranti z Tuniska se do Evropy dostávají nejčastěji přes Sicílii a další jižní 

italské strovy, Maltu a částečně i Sardinii.13 

V 90. letech Evropská unie opětovně posilovala ochranu vnějších hranic a 

zpřísňovala vízovou politiku. I přes tuto nepřízeň však migrace ze severní Afriky 

nevykazovala žádné známky ústupu. V Amsterodamské smlouvě byl azylové a migrační 

politice přiložen větší význam, byla včleněna do právního rámce EU a přesunuta do 

                                                           
10 HASS (2007) s. 12 
11

 BUREŠ (2008) 
12 BARŠOVÁ, Andrea (2007) Role Evropské unie v řízení ekonomické migrace: Současný stav a 
výhledy. Mezinárodní vztahy 31(3): 31-53. 
13 de HAAS, Hein (2007) The myth of invasion: Irregular migration from West Africa 
to the Maghreb and the European Union. Research Paper, International Migration Institute, s. 16…. 
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prvního pilíře.14 V současnosti tvoří hlavně Maročané početnou přistěhovaleckou 

komunitu v Evropě. 

 

2. Evropská politika sousedství 

 

2.1. Vznik Evropské politiky sousedství v širších souvislostech 

 

V roce 1995 Evropská unie spustila velice ambiciózní a inovativní projekt - 

Euro-středomořské partnerství. Tento projekt svedl k jednomu jednacímu stolu všechny 

tehdejší členské státy a dvanáct států Středomoří. Primárním cílem se stala ekonomická, 

politická a kulturní spolupráce, jejímž prostřednictvím se ze středomořských států měly 

stát stabilní, prosperující země. Od samého vzniku multilaterálního projektu Euro-

středomořského partnerství si v něm Tunisko i Maroko počínalo velice aktivně. Obě 

země upevnily bilaterální vztahy s Unií a staly se členy mnoha jejích podpůrných 

programů. Iniciativa rovněž připravila půdu pro zesílený dialog v otázkách, jako jsou 

demokracie a lidská práva, který se naplno rozvinul o pár let později. Partnerství se však 

potýkalo s problémy a během deseti let nedošlo k výraznějším úspěchům.15 Na základě 

souhry několika dalších faktorů, které budou dále rozvinuty, dostal šanci „zrenovovaný“ 

projekt Evropské politiky sousedství.16  

První konkrétnější návrh, jak vylepšit sousedské vztahy, vznikl z převážně 

polsko-německé iniciativy. Ta se původně omezovala na východní sousedy, jimž se 

snažila nabídnout novou perspektivu vzájemných vztahů, která by eliminovala jejich 

obavy z nově vzniklé geopolitické situace po rozšíření. Přílišná orientace na východ se 

však nezamlouvala státům západní a jižní Evropy, především Francii, Španělsku a Itálii. 

Prosadily tedy účast států na jižním a východním břehu Středozemního moře, kde byly 

dlouhodobě zainteresované a cítily potřebu znovu oživit Euro-středomořské partnerství.  

Argumentovali faktem, že východní dimenzi se dostává neopodstatněné přednosti, 

okupuje veškeré místo v evropské politické agendě a jižní sousedé jsou přehlíženi.17 

                                                           
14 BARŠOVÁ (2007) 
15 BAŠOVSKÁ, Adriana (2007) Středomoří a Evropská unie: barcelonský proces ve vývoji. Mezinárodní 

politika 31(4): 19-21. 
16

 Dále také jako ENP (European Neighbourhood Policy) 
17 MÁŠA, Pavel (2007) Hra na vzorné sousedy. Mezinárodní vztahy 31(4): 6-9. 
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Součástí ENP se tedy staly některé východní státy, které dříve čerpaly pomoc 

z programu TACIS, jako například Arménie nebo Ukrajina a státy Středomoří.  

S východním rozšířením je spojen další zásadní moment. Významnou roli při 

vzniku ENP sehrála také krize uvnitř evropských struktur. Veřejnost v některých 

členských státech Unie sledovala přijetí deseti nových členů s nelibostí a vytvářela tlak 

na své politické představitele, což následně způsobilo zdráhavý postoj některých 

evropských vlád ke smlouvě o evropské ústavě. Tato situace vyústila v krizi vyvolanou 

neúspěšnou ratifikací ústavní smlouvy. Evropská politika sousedství tak v tomto 

kontextu působí zejména pro některé východní nečlenské státy jako perspektivní 

nabídka, která nabízí jim prohloubení dosavadních vztahů s Unií, avšak i když ne 

explicitně, oddaluje jejich plné přičlenění k Unii.18  

Na vznik ucelenějšího přístupu k řízení migrace měl vliv také vývoj migračních 

politik jednotlivých členů Unie. Se zvyšujícím se počtem přistěhovalců rostl tlak na 

větší migrační opatření, která byla na druhé straně doprovázena rozsáhlými programy 

legalizace ilegálně působících cizinců. Takové programy v minulosti proběhly například 

ve Španělsku. Přestože se migrační legislativa a praxe západoevropských demokracií 

postupně harmonizuje, zejména v rámci dohod EU a konvencí, jsou specifické přístupy 

jednotlivých států stále zřetelné.19  

Nelze nezmínit ani bezpečnostní a zahraničně politické faktory, které založení 

Evropské politiky sousedství doprovázejí.   

Vznik této politiky je v souladu se snahou Unie o harmonizaci zahraniční 

politiky a jedním z pokusů, který má její velice heterogenní povahu usměrnit.20 

Ucelenější a komplexnější Společná zahraniční a bezpečnostní politika by mohla 

pomoci smazat rozdíl mezi ekonomickou a politickou váhou celé Unie, jenž je v 

současné době patrný. 

Bezpečnostně politická interpretace ENP patří k často obhajovaným přístupům v 

akademické literatuře.21 K jejich argumentaci patří mimo jiné diskuze v nejvyšších 

                                                           
18 TULMETS, Elsa (2006) Adapting the Experience of Enlargement to the Neighbourhood Policy: The 
ENP as a Substitute to Enlargement? in: KRATOCHVÍL, Petr (eds.). The European Union and Its 
�eighbourhood: Policies, Problems and Priorities. Prague: Institute of International Relations. s. 28-57. 
19 DRBOHLAV, Dušan (2001) Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země 
Evropské unie a Evropského společenství volného obchodu) 

Europeum. http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=320 (staženo 20. 5. 2009) 
20 MARCHETTI (2007) s. 11 
21

 CAMERON, Fraser, BALFOUR, Rosa (2006) The European �eighbourhood Policy as a conflict 
prevention tool Issue. Paper No.47, European Policy Centre. www.epc.eu 



  
 

19 
 

politických kruzích, které se rozvíjely již v roce 2002 například mezi tehdejším 

britským ministrem zahraničí Jackem Strawem a jeho španělským protějškem Josepem 

Piquém. Straw ve svém dopise kolegovi zdůrazňuje bezpečnostní motivace ENP a 

vymezuje roli sousedních zemí jako původců, respektive tranzitních oblastí hrozeb 

směřujících do Unie.22 Význam bezpečnostního přístupu dokazuje také text Evropské 

bezpečnostní strategie, který vznikal ve stejnou dobu jako ENP a o strategickém 

postavení tohoto regionu hovoří.23  

Od konce studené války sice nečelí Evropa přímé vojenské hrozbě, ale je 

vystavena novým bezpečnostním výzvám, jako jsou mezinárodní terorismus, 

organizovaný zločin, ilegální migrace apod. Díky evropské integraci byl vytvořen mezi 

evropskými zeměmi takový vztah a reciproční závislost, že řešení konfliktu za použití 

síly je nemyslitelné. Stejný postup by se mohla Evropská unie pokusit aplikovat i v 

sousedství. 

 

2.2. Zakládající dokumenty 

 

Unie, která se rozhodla s ohledem na rostoucí vzájemnou politickou i 

ekonomickou závislost členských států a sousedních zemí přehodnotit vztahy se 

stávajícími i budoucími sousedy, posvětila nový projekt, Evropskou politiku sousedství, 

která bude paralelně působit vedle Euro-středomořského partnerství. Do prostoru 

nejbližšího sousedství měla Evropská unie soustředit svou pozornost a rozvíjet 

partnerství, ze kterého vzejde prospěch oběma stranám. Partnerské země byly přizvány 

ke spolupráci, ve které budou sdílet společné hodnoty, implementovat dohodnuté 

ekonomické i politické reformy a společně budou obě strany usilovat o vytvoření 

prostoru stability a prosperity. Na oplátku jim budou poskytnuty výhody, které se 

žádným jiným partnerským zemím nenabízejí. Jedná se například o nové formy 

                                                                                                                                                                          

   COMELLI, Michele (2007) Building security in its neighbourhood: through the European 

�eighbourhood Policy? Instituto Affari Internazionali. www.unc.edu/euce/eusa2007/papers/comelli-m-
02b.pdf 
22

 WICHMANN, Nicole, (2007) The Intersection between Justice and Home Affairs and the 
European �eighbourhood Policy:Taking Stock of the Logic, Objectives and Practices. Working 
Document No. 275, Centre for European Policy Studies. www.ceps.eu  
23

 A secure Europe in a better World- European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003, s. 7-8, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf  
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podpory k povzbuzení hospodářského a sociálního rozvoje či možnosti účastnit se v 

programech a agenturách Unie.24  

Evropská komise v roce 2003 vydala sdělení Širší Evropa — sousedství: nový 

rámec pro vztahy s východními a jižními sousedy25 a v roce 2004, čerstvě rozšířená o 

deset nových členů, přestavila Strategický plán Evropské politiky sousedství.26 

První ze zmíněných dokumentů, Širší Evropa: sousedství – nový rámec pro 

vztahy s východními a jižními sousedy, obsahuje jakési první seznámení s představami 

zástupců Společenství o připravovaném projektu. Odvolává se zde na nově definované 

společné zájmy a priority: " zvýšit vzájemnou produkci, ekonomický růst a zahraniční 

obchod, vytvořit širší oblast politické stability a fungování vlády práva a rozvíjet 

vzájemnou výměnu lidského kapitálu, myšlenek, znalostí a kultur".27 Komise v 

dokumentu rovněž nastínila poměrně jednoduchý systém fungování. Výměnou za 

efektivní implementaci ekonomických, politických a institucionálních reforem 

podporovaných Unií, získají partnerské země preferenční vztahy a podmínky k bližší 

ekonomické integraci, v jejíž finální fázi dojde k propojení vnitřního trhu.28  

Institucionálním základem této nové spolupráce se staly Asociační dohody podepsané v 

rámci Euro-středomořského partnerství.29  

Využitím Asociačních dohod mohla ENP využít stávající společné orgány 

tvořené zástupci Společenství a jednotlivých partnerských zemí. Právním základem 

spolupráce je čl. 310 Smlouvy o založení Evropského společenství, který říká že 

„Společenství může uzavřít s jedním nebo více státy nebo mezinárodními organizacemi 

                                                           
24

 Communication from the Commission: European Neighbourhood Policy Strategy paper, COM(2004) 
373 final, 12 May 2004, s. 2-5, www.eur-lex.europa.eu 
25

 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Wider Europe-
Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, 
COM(2003) 104 final, 11 March 2003, www.eur-lex.europa.eu 
26

 Communication from the Commission: European Neighbourhood Policy Strategy paper, COM(2004) 
373 final, 12 May 2004, www.eur-lex.europa.eu 
27 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Wider Europe-
Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, 
COM(2003) 104 final, 11 March 2003, s. 3, www.eur-lex.europa.eu 
28 Wider Europe-Neighbourhood (2003) s. 3 
29

 Maroko- Euro-Mediterranean Agreement, Official Journal of the European Communities, L 70/2, 18 
March 2000, http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do 
Tunisko - Euro-Mediterranean Agreement, Official Journal of the European Communities, L 97/2, 30 
March 1998, http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do 
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dohody o přidružení, které stanoví vzájemná práva a povinnosti, společné postupy a 

zvláštní řízení.“30 

Vydání Strategického plánu předcházelo období příprav, na kterém participovala 

především Evropská komise. Vypracovávala hodnotící zprávy o budoucích 

partnerských zemích, které vytvářely jakési celistvější představy o jednotlivých státech 

s ohledem na jejich ekonomickou a politickou situaci. Ilustrovaly také různá sociální 

témata a dosavadní charakter spolupráce s Unií.31 Komise zároveň vedla jednání, během 

kterých měly dotčené země možnost vyjádřit přání participovat na tomto projektu a 

projednávat priority spolupráce, které budou zahrnovat jedny ze stěženích dokumentů 

ENP, bilaterální Akční plány. Spolu s dokumentem Sdělení Komise: Evropská politika 

sousedství - strategický plán byly mezi prvními Akčními plány představeny také 

marocký a tuniský.32  

Strategický plán mimo jiné poukazuje na dva základní principy spolupráce, 

jejichž neustálé naplňování je pro úspěšnost této politiky zásadní a na kterých je politika 

vystavěna. První je princip, který spočívá v oboustranném sdílení a rozvíjení společných 

hodnot: demokracie, vlády práva, respektu k lidským právům, tržního hospodářství a 

trvale udržitelného rozvoje. Úspěšnost spolupráce a prohlubování vztahů s Unií je 

závislé na stupni oddanosti partnerů svým závazkům.33  

  Druhým zásadním principem je diferenciace, čímž se přesněji myslí diferenciace 

priorit Akčních plánů, které jsou po společných jednáních nastaveny pro každou zemi 

zvlášť. Při jejich tvorbě jsou brány v potaz další faktory, jako potřeby a kapacity 

partnerské země, její geografická poloha země, politická i ekonomická situace, vztahy s 

Unií i vlastními sousedy.34 

  

                                                           
30

 Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství, Úřední 
věstník Evropské unie C 321 E/1, 29 prosinec 2006, s. 179,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf 
31 Commission Staff Working Paper: European Neighbourhood Policy Country Report Morocco, 
SEC(2004) 569, 12 May 2004, www.ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
  Commission Staff Working Paper: European Neighbourhood Policy Country Report Tunisia, 
SEC(2004) 570, 12 May 2004, www.ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
32 EU/MOROCCO ACTION PLAN, 
www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf 
    EU/TUNISIA ACTION PLAN, 
www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/tunisia_enp_ap_final_en.pdf 
33 European Neighbourhood Policy Strategy paper (2004), s. 8 
34 European Neighbourhood Policy Strategy paper (2004), s. 8 
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2.3. Nástroje pomoci 

 

Program MEDA, který vznikl v roce 1996 na základě nařízení Rady v roce 1996, 

je primárně spjat s Euro-středomořským partnerstvím.35 Do roku 2006 sloužil rovněž 

jako hlavní nástroj nově vzniklé Evropské politiky sousedství, avšak pro období 2005-

2006 byl vypracován speciální rozpočtový plán věnovaný explicitně prioritám Evropské 

politiky sousedství. Jeho prostřednictvím měla Evropská unie podporovat středomořské 

státy při implementaci dojednaných reforem a poskytovat jim finanční i technickou 

pomoc.36 (přeformulovat) Protože ENP v současnosti disponuje novým nástrojem 

pomoci, nebudu se programu MEDA dále věnovat.  

Předpoklad vytvoření jednotného nástroje pomoci, který by zastřešil všechny 

dosud využívané programy, byl přednesen již v roce 2003 ve Sdělení Komise “Cesta k 

novému nástroji sousedství”. Podle tohoto sdělení v důsledku náročnosti přípravy 

nového asistenčního programu předcházelo vlastnímu spuštění Nástroje evropské 

politiky sousedství37 dvouleté období (2004 – 2006) posílené spolupráce již existujících 

nástrojů.38 

V roce 2006 bylo vydáno nové nařízení39, ve kterém jsou představeny základní 

parametry ENPI, z nichž je, dle mého názoru, nutné zmínit ty nejdůležitější.  

  Cílem ENPI je harmonizace evropských standardů v politické i ekonomické 

oblasti a jejich přenesení do sousedství. Rozsah oblastí pomoci je definován v čl. 2 a z 

velké části koreluje s cíly politiky, které se objevily ve Strategickém plánu. Jedná se o 

posilování politického dialogu, podpora trvale udržitelného rozvoje, regionální i místní 

rozvoj ve venkovských oblastech i městských aglomeracích, podpora politik potírajících 

chudobu, výzkum či multikulturní dialog.40  

                                                           
35 Nařízení Rady: o finančních a technických doprovodných opatřeních k reformě hospodářských a 
sociálních struktur v rámci evropsko-středomořského partnerství (MEDA), 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r15006.htm  
36 NATORSKI, Michal (2008) The MEDA Programme in Morocco 12 years on:Results, experiences and 

trends. Centro de Investigación de Relaciones Internacionales Y Desarrollo. www.cidob.org 
37 dále uvedeno také pod zkratkou ENPI – European Neighbourhood Partnership Instrument 
38

 Communication from the Commission: Paving the way for a New Neighbourhood Instrument, COM 
(2003) 393 final, 1 July 2003, www.ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
39

 Regulation of the European parliament and of the Council: laying down general provisions establishing 
a European Neighbourhood and Partnership Instrument, 1638/2006, 24 October 2006, www.eur-
lex.europa.eu 
40

 Regulation of the European parliament and of the Council: laying down general provisions establishing 
a European Neighbourhood and Partnership Instrument, 1638/2006, 24 October 2006, www.eur-
lex.europa.eu 
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Podle článku 4 se má pomoc Společenství odvíjet mezi Komisí a příjemci 

pomoci, přičemž může zahrnovat i další vhodné aktéry na národní, regionální i místní 

úrovni, převážně ekonomické a sociální subjekty nebo sdružení podporující rozvoj 

občanské společnosti. Stejně tak budou zapojeni aktéři na teritoriální úrovni, především 

regionální a místní, kteří se budou spolupodílet na implementaci a monitorování 

programů.41  

Evropská komise pro jednotlivé programy v každé zemi zvlášť vyčlení dle 

stanovených kritérií příděly pomoci s ohledem na potřeby cílové země, její potenciál 

pomoc Společenství řídit a absorbovat nebo míru ambicí, které Unie v daném státě má 

apod.42  

Institucionální struktura je rozdělena do tří stupňů. Kromě výborů jsou do 

procesu fungování zapojeny také rady skládající se ze zástupců Rady ministrů, Komise 

a ministrů vyslaných partnerskými státy, které mají na starosti přezkoumání každé 

důležité otázky vyplývající z provádění Akčních plánů a podvýbory. Podvýbory vznikly 

až v roce 2003 za účelem usnadnění dvoustranné spolupráce nad stávající rámec. V 

partnerských zemích mělo vzniknout šest nových podvýborů pro: i) vnitřní trh, ii) 

průmysl, obchod a služby, iii) doprava, životní prostředí a energie,iv) výzkum a 

inovace, v) zemědělství a rybolov, vi) právo a bezpečnost, vii) lidská práva, demokracie 

a dobré vládnutí.43 

  

Součástí ENPI jsou nástroje, které Unie vytvořila původně pro kooperaci s budoucími 

členskými státy.  

Jedním z těchto programů je Twinning, jehož cílem je podpora budování 

institucionálních kapacit důležitých pro prosazování vlády práva a dobrého vládnutí a 

podpora socio-ekonomického rozvoje v cílové zemi. Pomoc se odvíjí prostřednictvím 

předávání odborných znalostí místním pracovníkům, především v oblasti soudnictví a 

administrativy, kde Evropská Unie nemá příliš rozvinuté vlastní acquis. Pro každou 

partnerskou zemi jsou vytvořeny pracovní plány, které pokrývají sektory spolupráce 

                                                           
41

 Regulation of the European parliament and of the Council: laying down general provisions establishing 
a European Neighbourhood and Partnership Instrument, 1638/2006, 24 October 2006, www.eur-
lex.europa.eu 
42

 Regulation of the European parliament and of the Council: laying down general provisions establishing 
a European Neighbourhood and Partnership Instrument, 1638/2006, 24 October 2006, s. 3-5. www.eur-
lex.europa.eu 
43

 Commission Staff Working Paper: European Neighbourhood Policy Country Report Morocco, 
SEC(2004) 569, 12 May 2004, www.ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
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uvedené v Akčních plánech. Plnění projektů politického charakteru je však plně závislé 

na místní vnitropolitické vůli a není tedy v těchto případech jejich efektivita zdaleka 

zaručena.44 Poskytovaná pomoc může zahrnovat jak krátkodobé, tak dlouhodobé mise 

specializovaných odborníků, pořádání seminářů, workshopů, školení, poskytování 

potřebné dokumentace a softwarů a další služby.45 

V roce 2006 se součástí ENPI stal program TAEIX46, který slouží jako doplněk 

k programu Twinning. Příjemcům pomoci poskytuje podporu při harmonizaci práva 

Společenství a partnerských zemí prostřednictvím krátkodobých projektů technické 

pomoci v souvislosti s plněním priorit obsažených v Akčních plánech. Tento nástroj je 

založen na nutnosti aktivního přístupu partnerských zemí, které musí samy zhodnotit 

potřeby své země a vznést požadavky a návrhy. Přestože všechny návrhy jsou brány v 

úvahu, přednost mají ty, jež jsou v přímé souvislosti s prioritami Akčních plánů.47 

Dalším nástrojem ENPI je program Přeshraniční spolupráce48, který je založen 

na regionální spolupráci a zabývá se zejména rozvojovou činností pohraničních oblastí. 

Tento program využívá zkušenosti z předchozích programů podobného typu, jmenujme 

například program PHARE49, a je financován jak ze zdrojů ENPI, tak Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Jeho kostra byla nastíněna již ve sdělení Evropské komise 

z roku 2003, do ENPI byl však inkorporován v roce 2006 nařízením 1638/2006.50   

  Jedním z nověji přičleněných nástrojů ENPI je Nástroj vládnutí51. Jeho 

prostřednictvím se dostane bonusové finanční podpory těm zemím, které za rok dosáhly 

největšího pokroku v implementaci agendy Akčních plánů v oblasti vládnutí a veřejné 

správy.52 Za rok 2007 čerpaly z tohoto programu Ukrajina a Maroko. 

                                                           
44 TULMETS, Elsa (2007) Is a Soft Method of Coordination Best Adapted to the Context of the EU´s 
Neighbourhood? in: CREMONA, Marise, MELLONI, Gabriela (eds.).  The European �eighbourhod 
Policy : A framework for Modernisation? Italy: European university institute. s. 113-129. www.eui.eu 
45 Institution building in the framework of European union policies: Common twinning manual (2007) s. 
19 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/institution_building/final_version_of_the_manua
l_060707.pdf  
46 Technical Assistance Information Exchange Unit-Technická asistence a výměna informací 
47 TAEIX activity report (2007), http://taiex.ec.europa.eu/) 
48 Cross Border Cooperation 
49

 Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies 
50

 Regulation of the European parliament and of the Council: laying down general provisions establishing 
a European Neighbourhood and Partnership Instrument, 1638/2006, 24 October 2006, www.eur-
lex.europa.eu 
51 Z originálu Governance Facility 
52

 Communication from the Commission to the Council and the European parliament 
on strengthening the European Neighbourhood Policy, COM(2006)726 final, 4 December 2006, s. 12, 
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Na konci roku 2007 byl ustaven nejnovější finanční mechanismus, a to Nástroj 

pro investice. Ten je dodatečným zdrojem finančních prostředků, který slouží ke krytí 

investic v oblasti infrastruktury, zejména dopravy, energetiky, životního prostředí a 

sociálních otázek. Slouží také k podpoře soukromého sektoru se zaměřením na malé a 

střední podniky. Projekty jsou financovány granty Evropské komise a členských států, 

půjčkami dalších evropských institucí a příspěvky partnerských států.53 

Další významným zdrojem finančních prostředků je realizace úvěrů u Evropské 

investiční banky, které byl Radou udělen mandát poskytnout úvěry partnerským zemím 

v celkové výši 12,4 miliard eur na sedmileté období (2007-2013). Od roku 2002 se 

aktivity této banky uskutečňují přes FEMIP.54 Rok 2007 byl prvním rokem, kdy mohly 

sousední země čerpat prostředky. Za tento rok bylo vydáno přibližně 1,4 miliard eur do 

zemí Středomoří a Blízkého východu, z toho 68% do soukromého sektoru. Tunisko 

obdrželo 389 milionů eur, Maroko 336 milionů.55  

Evropská unie dále nabízí účast na programech v odvětvích, jako jsou vzdělání, 

životní prostředí, zdraví apod. za účelem posílení kulturního a civilizačního dialogu 

zvýšením přímých přeshraničních aktivit mezi občany. Jmenujme například projekty 

Tempus nebo Erasmus Mundus. Zde však často spolupráce uvízne na přísné vízové 

politice členských států a proto v současnosti nejsou očekávány příliš pozitivní 

výsledky.56    

 

3. ENP v praxi na případech Maroka a Tuniska 

3.1. Hodnotový základ spolupráce 

 

Evropská Unie je založena na hodnotových základech.  Všichni její členové mají 

povinnost následující hodnoty ctít a uchovávat. Jedná se o „respekt k lidské důstojnosti, 

                                                           
53 Communication from the Commission to the Council and the European parliament 
on strengthening the European Neighbourhood Policy, COM(2006)726 final, 4 December 2006, s. 13, 
www.eur-lex.europa.eu 
54 Nástroj pro středomořské investice a partnerství 
55 Výroční zpráva skupiny EIB za rok 2007, Zpráva o činnosti a společenské odpovědnosti, 
http://www.eib.org/attachments/general/reports/ar2007cs.pdf 
56 TULMETS, Elsa (2007) Is a Soft Method of Coordination Best Adapted to the Context of the EU´s 
Neighbourhood? in: CREMONA, Marise, MELLONI, Gabriela (eds.).  The European �eighbourhod 
Policy : A framework for Modernisation? Italy: European university institute. s. 113-129. www.eui.eu 



  
 

26 
 

svobodě, demokracii, rovnosti, vládě práva a základním právům člověka“57 a ENP má 

být prostředkem jak tyto hodnoty sdílet, a šířit je tak daleko za své vnější hranice. 

Těmto zmíněným hodnotám se hodlám přednostně věnovat ze dvou důvodů. Pro 

důležitost, kterou jim Evropská unie přikládá ve výše zmíněných zakládajících 

dokumentech a protože prosazování těchto hodnot představuje základní náplň 

politického dialogu Unie s partnery. Tento dialog doplňuje ekonomickou dimenzi 

spolupráce a má vyústit v pro obyvatele příznivé politické prostředí, bez utlačování 

menšin, neregulovaného porušování lidských práv apod. a snižovat tak působení příčin 

migrace. 

Unie své snahy o prosazování demokratických hodnot přenáší do akčních plánů. 

Ze strany partnerských států budu věnovat pozornost politické situaci a vládnoucím 

elitám, jež mají na úspěšnost implementace priorit Evropské politiky sousedství zásadní 

vliv. Budu dále zkoumat a porovnávat přístup jednotlivých vlád k demokratickým 

hodnotám, jejich praktické uplatňování v praxi, stejně tak i nakládání s lidskými a 

politickými právy tamních obyvatel, a to vše v kontextu vývoje ENP. Abych prokázala 

případný vliv této politiky, nastíním nejprve situaci před rokem 2004, poté budu 

zkoumat zakotvení výše zmíněných hodnot v obou akčních plánech a následně 

prostřednictvím uskutečněných programů v rámci rozpočtového plánu, Zpráv o pokroku 

a případně sekundární literatury posuzovat jejich reálné dopady.  

3.2.  Akční plány 

 

Akční plány nejsou právně závazné a platí pro časové rozpětí tří až pěti let. Obsahují 

od všeobecných a široce pojatých priorit v oblastech vymezených platnými dohodami 

po jasnější a snadněji monitorovatelné cíle, které chyběly ve starších Asociačních 

dohodách. V některých případech tyto cíle reflektují reformy samotných národních vlád. 

V případě Maroka jmenujme například plán pro decentralizaci vládnutí, modernizaci 

vězeňského systému nebo reformy rodinného práva. 

V akčních plánech je často zakomponována ratifikace nejrůznějších mezinárodních 

dohod a úmluv Organizace spojených národů, stejně tak jako implementace 

mezinárodního práva a doporučení mezinárodních organizací jako standardů, kterých 

musí země dosáhnout a trvale je praktikovat.  

                                                           
57 Communication from the Commission: European Neighbourhood Policy Strategy paper, COM(2004) 
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Monitoring pokroku má bilaterální i unilaterální elementy. Na bilaterální úrovni jsou 

za diskuzi o pokroku zodpovědná tělesa vzniklá na základě Asociační dohody tj. Rada, 

výbor a podvýbor ve spolupráci s partnerskými státy. Unilaterální element spočívá ve 

zprávách o pokroku, které jsou pravidelně vydávány Komisí a na jejichž základě poté 

může dojít k upravení a pozměnění stanovených priorit. Plány rovněž poskytují 

referenční bod pro zapojení asistenčních programů pomoci dotčeným zemím.58  

Akční plány Maroka a Tuniska obsahují v oblasti demokratizačního a lidsko-

právního dialogu několik společných jmenovatelů, které nejprve uvedu v celku a 

následně k nim připojím vhled do doby před aktivním působením akčního plánu, tedy 

před rokem 200559: 

1) Posílení demokratických standardů vládnutí 

2) Konsolidace nezávislosti soudnictví a modernizace systému 

3) Zajištění ochrany lidských práv a svobod v souladu s mezinárodními úmluvami 

4) Respektování svobody sdružování, projevu a plurality sdělovacích prostředků 

5) Podpora a ochrana práv žen a dětí 

 

 
1) Posílení demokratických standardů vládnutí 

Maroko získalo nezávislost v roce 1956 a od té doby funguje jako konstituční 

monarchie. Základní zákon – ústava zde platí již od roku 1962, během let však doznala 

několikero revizí. Ta nejvýznamnější probíhala v období 1992-1996 za vlády krále 

Hassana II., kdy došlo k posílení pravomocí dvoukomorového parlamentu, který od té 

doby schvaluje vládu, hlasuje o rozpočtu státu, může dát podnět k vyšetřování akcí 

vlády prostřednictvím vyšetřovacích komisí a může vládu také rozpustit vyslovením 

nedůvěry.  

Parlament se skládá z dolní komory, Sněmovny reprezentantů a horní komory, 

Sněmovny radů.  V současné době má Sněmovna reprezentantů, jejíž členové jsou 

voleni dle systému poměrného zastoupení s 3% minimální hranicí pro postup na místní 

úrovni, 325 křesel. Vzhledem k přijetí nového volebního zákona v květnu 2002 je 30 

                                                           
58Communication from the Commission: European Neighbourhood Policy Strategy paper, COM(2004) 
373 final, 12 May 2004, s. 12. www.eur-lex.europa.eu  
59 priority viz -EU/TUNISIA ACTION PLAN, 
www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/tunisia_enp_ap_final_en.pdf 
                      - EU/MOROCCO ACTION PLAN, 
www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf 
Celé části Akčních plánů o politickém dialogu jsou k dispozici v příloze č. 1 
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křesel vyhrazeno pro vítězky z národní kandidátní listiny žen.60 Celkově vzato, obě 

komory mají stejné legislativní pravomoci a pravomoci kontroly nad vládou, lépe 

řečeno, mají je stejně omezené ve prospěch exekutivy, a to i přes provedené ústavní 

změny v 90. letech. Nicméně vůči sobě navzájem se jejich postavení mírně liší. 

Sněmovna reprezentantů má pravomoc přijmout vládní návrh zákona na základě 

absolutní většiny, a to i v případě, že obě komory nejsou schopny dospět k dohodě.61 Na 

druhé straně články 45, 46, 55 a 58 ústavy umožňují nevoleným subjektům, tedy 

Sněmovně radů, aby uplatnily právo veta na politicky nevhodně laděné texty 

odsouhlasené dolní komorou.62 

V roce 1999 nastoupil k výkonu královských povinností Mohammed VI. Ten u 

mnohých svých stoupenců vzbudil plané naděje, když vyjádřil svůj úmysl změnit situaci 

v zemi směrem k demokratickému státnímu zřízení. Jedním dechem se však odvrátil od 

demokracií evropského typu.63 

Ústava definuje Maroko jako demokratickou konstituční monarchii, nicméně státní 

moc je soustředěna především v rukou monarchy, který disponuje širokou paletou 

pravomocí. Některé z nich však odporují běžným demokratickým standardům. Král je 

hlavou Nejvyšší rady soudců a státních zástupců.64 Jmenuje všechny vysoké úředníky, 

jako jsou gubernátoři, soudci, ředitelé státních podniků apod. a může také rozpustit 

parlament a vydávat zákony do doby konání nových voleb nebo bez vysvětlení vyhlásit 

výjimečný stav. Kritika politiky krále je považována za zločin. Dokonce i člen 

parlamentu může snadno ztratit svou imunitu, pokud se nelichotivě či neuctivě vyjádří o 

králi.65 Je zvykem, že některé ministerské posty, tzv."suverénní ministerstva", jsou 

obvykle obsazována rovněž na přání monarchy.           

Korupce patří k vážným problémům a je vnímána jako jedna z hlavních příčin 

ekonomické zaostalosti této země.  

Tunisko je republika prezidentského typu. Prezident je volen ve všeobecných 

přímých volbách na pětileté funkční období. Po přijetí ústavní reformy v roce 2002 
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62 BARACANI, Elena (2005) From the EMP to the E�P:A new European pressure for 
democratization?The case of Morocco. Working Paper, The Centre for the Study of European Politics 
and Society. s. 11 (v poznámce č.42) http://hsf.bgu.ac.il/europe/uploadDocs/csepspeb.pdf 
63 BARACANI (2005), s. 8-11. 
64 Commission Staff Working Paper: European Neighbourhood Policy Country Report Morocco, 
SEC(2004) 569, 12 May 2004, s. 5-10. www.ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
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neexistuje limit pro počet vykonaných prezidentských mandátů za sebou a věková 

hranice prezidentského kandidáta byla posunuta ze 70 let na 75 let.66 

V ústavě je sice zakotven princip oddělení mocí, v praktické rovině má však 

prezident jako nejvyšší představitel výkonné moci nadřazené postavení a disponuje 

možností ovlivnit jak soudní, tak legislativní moc. V praxi využívá kupříkladu 

přednostní právo legislativní iniciativy, zcela na jeho uvážení je vyhlášení referenda a 

postoupení stížností k posouzení Ústavní radě je kromě volebních stížností rovněž 

výsadou prezidenta, který navíc členy této instituce jmenuje.67 Současným prezidentem 

je Zine el Abidine Ben Ali, který do úřadu nastoupil v roce 1987. V posledních volbách, 

které se konaly v roce 2004, byl zvolen počtvrté se ziskem 94,5% hlasů.68  

V Tunisku platí bikamerální systém. Dolní komoru, Poslaneckou sněmovnu, 

doplnila v roce 2002 ústavní reformou zřízená Sněmovna poradců, ve které na šestileté 

funkční období zasedá 85 členů. Poslanecká sněmovna má 189 křesel, z toho 20% je 

zákonem určených pro představitele opozice.69 Volební systém je nicméně více příznivý 

pro politickou stranu u moci, jíž je už dlouhá léta strana prezidenta Bena Aliho 

Demokratické ústavní sdružení70 neboli RCD. Lze hovořit o dominanci této stany nad 

politickým životem v zemi.71 Tuniské volby všeobecně připomínají více než 

demokratický proces jakýsi pravidelný formální akt, který je na občanech požadován. 

Zvláště ty prezidentské, ve kterých se Ben Ali v roce 1999 i 2004 pokaždé střetl s 

dvěma kandidáty "opozice", kteří byli prakticky vybíráni vládnoucí stranou.72 

Přestože tuniská ústava uznává svobodu sdružování a upřednostňuje pluralitní 

systém politických stran, nesmí být strany založeny výlučně na některém z náboženství, 

rase, pohlaví, jazyku či regionu. Volná soutěž a vznik politických stran zde zatím 

nenachází své místo. Zásadní překážkou je vágní definice podmínek vzniku strany, 

které jsou státem požadovány, a zároveň nejasná kritéria pro schválení strany 

ministerstvem vnitra.   

 Skutečným "úspěchem" dominantního vládního bloku bylo přesvědčení tuniské 

populace, že zruinování jakékoli opozice, je jediná cesta pro rozvoj Tuniska. Podařilo se 
                                                           
66 European Neighbourhood Policy Country Report Tunisia (2004), s. 5-10 
67 European Neighbourhood Policy Country Report Tunisia (2004), s. 5-10 
68 Stránky -The Central Intelligence Agency (CIA) 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html 
69 European Neighbourhood Policy Country Report Tunisia (2004), s. 5-10 
70 V originále Rassemblement Constitutionnel Democratique 
71 HOLM, Ulla (2008) �orth Africa: A Security Problem for themselves, for the EU and for the us. DIIS 
Report. Copenhagen: Danish Institute for International Studies. s. 13-18. 
72 SADIKI (2002) 
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zde pod hrozbou islamismu zneškodnit značné množství opozičních skupin. V 

současnosti je s trochou nadsázky až „netuniské“ podporovat islamisty.73 Tento úkol ale 

s ohledem na vládní kontrolu médií a vzdělání nepovažuji za příliš složitý.  

  

2) Konsolidace nezávislosti soudnictví a modernizace systému 

Marocký soudní systém zahrnuje několik typů soudů: obecní a okresní soudy, soudy 

první instance, odvolací soudy a Nejvyšší soud, který má kontrolní funkce, má zajistit, 

že zákon je správně prováděn a vykládán ostatními soudy.74  

Ústava formálně zaručuje nezávislost soudců, nestanovuje jim však přesnou délku 

funkčního období a ustavuje Nejvyšší radu soudců a státních zástupců, jimž předsedá 

král, a která má zajišťovat nestrannost soudců. V praxi jsou soudy pod vládním tlakem a 

jsou zdrojem zneužití a korupce. Soudci vyšších soudních instancí mohou dokonce 

spolupracovat s exekutivou, nejčastěji s ministrem spravedlnosti. V roce 2003 vstoupil v 

platnost nový trestní řád, v němž bylo dosaženo pokroku směrem ke zjednodušení 

soudních postupů, zlepšení systému právní podpory a který zkracuje délku procesu a 

provádění trestů.75 

 

Soudní moc v Tunisku by měla dle ústavy také fungovat nezávisle na ostatních 

státních mocích, přesto jsou zejména vrcholné soudní orgány jako Nejvyšší ústavní rada 

i úřad státního zastupitelství vystaveny silnému vlivu exekutivy a jeden ze základních 

standardů nezávislého soudnictví, jakým princip nepřeložitelnosti soudců bezpochyby 

je, v Tunisku nefunguje. Dalším z velkých témat jsou práva zadržených osob, které jsou 

ve věznicích i vazebních zařízeních vystaveny nelidským podmínkám. Ústava sice 

zakazuje svévolné zadržení osob a vazba rovněž podléhá soudní kontrole, přesto však 

často dochází k porušování těchto principů. Věznice jsou přeplněné a jednotlivec 

nezřídka stráví ve vazbě delší dobu, než je povolena zákonem. V roce 2003 byl zřízen 

výbor, který má za úkol vyšetřit podmínky ve věznicích, a na základě výsledné zprávy 

budou prováděny změny.76 

 

                                                           
73 SADIKI (2002), s. 68 
74 European Neighbourhood Policy Country Report Morocco (2004), s.5-10 
75 European Neighbourhood Policy Country Report Morocco (2004), s.5-10 
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3) Zajištění ochrany lidských práv a svobod v souladu s mezinárodními 

úmluvami 

Marocké právo bylo mezi lety 1992 a 1996 upraveno v souladu s mezinárodními  

konvencemi o lidských právech. V nové vládě po volbách v roce 1993 bylo zřízeno 

ministerstvo pro lidská práva, do země byli pozváni zástupci Amnesty International a 

Maroko podepsalo několik zásadních úmluv o lidských právech, které byly následně 

ratifikovány.77 

Během posledních několika let Maroko začalo posilovat soustavu lidsko-právních 

norem, v praxi je však důkladnost provádění předpisů nevalná.  

Ratifikovalo klíčové úmluvy OSN o lidských právech, s výjimkou dvou opčních 

protokolů, protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech78 a k 

Úmluvě proti mučení79. Mučení je trestným činem, nicméně jeho definice v marockém 

trestním právu dosud není ve shodě s definicí požadovanou OSN v Úmluvě proti 

mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání80, jíž se 

Maroko účastní. Podle příslušných výborů OSN a nevládních organizací jsou hlášeny 

nové a nové případy mučení, a to zejména v případech svévolného zadržení, které 

souvisí s vyšetřováním terorismu, včetně islamistického terorismu.81 

 

Tunisko ratifikovalo šest základních úmluv Spojených národů o lidských právech a 

jejich opčních protokolů kromě dvou protokolů k Mezinárodní úmluvě o občanských a 

politických právech, protokolu k Úmluvě o eliminaci všech druhů diskriminace vůči 

ženám a protokolu k Úmluvě proti mučení.82 

 

 

 

                                                           
77 BARACANI (2005), s. 8-11 
78 První opční protokol na: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/03/IMG/NR000503.pdf?OpenElement 
Druhý oční protokol: 
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4) Respektování svobody sdružování, projevu a plurality sdělovacích 

prostředků 

Marocká ústava uznává zásady svobody sdružování a záruky svobody myšlení, 

projevu a shromažďování pro všechny. V říjnu 2002 vstoupily v platnost dva nové 

zákony - o právu na sdružování a veřejném shromaždování. Zjednodušují pravidla pro 

vytváření sdružení, činí je více transparentní a uvádí, že sdružení může být rozpuštěno 

pouze v důsledku zákonem stanoveného procesu a pouze za určitých, předem 

definovaných podmínek.  V praxi však právní předpisy zatím nejsou prováděny v plném 

rozsahu. Po teroristických útocích v roce 2001 a ještě více po útocích v Cassablance v 

roce 2003 utrpěla svoboda sdružování a projevu velké rány. Pro veřejné shromáždění 

musí být získáno povolení od Ministerstva vnitra, což může být problematické, a to 

zejména v důsledku možnosti zákazu demonstrace na základě předpokládaného 

narušení veřejného pořádku. Podle odhadů je v Maroku něco mezi 20 000 a 30 000 

sdruženími, které se zabývají demokracií a lidskými právy. Jejich počet se zvýšil díky 

legislativním reformám, které sloužily k podpoře občanské společnosti. Vzrostl také 

počet neziskových organizací.83 Ty se snaží působit na rozhodovací proces, avšak jejich 

vliv je značně omezený. 

Když Mohammed VI nastoupil na trůn, došlo k uvolnění poměrů v oblasti médií i 

tisku. Přesto v zemi stále fungují určitá omezení a novináři často v citlivých politických 

otázkách praktikují autocenzuru, aby předešli problémům. Situace je komplikována 

skutečností, že některé trestné činy, jako je kupříkladu útok na islám, instituci 

monarchie nebo na územní celistvost, nejsou jasně definovány.84 

 

Přestože také tuniská ústava obsahuje klauzule, kde jsou základní svobody 

zakotveny, zprávy mezinárodních pozorovatelů i pracovníků nevládních organizací 

situaci ilustrují jinak. Informují o poměrech zde převládajících, kde jsou stíháni 

aktivisté za lidská práva, je odepíráno právo na vznik sdružení či spolku, které úplně 

neodpovídá kritériím nastavených vládou. Jen malé procento sdružení funguje nezávisle 

na státu.85 Jejich fungování je možné více méně z vlastních zdrojů, pomoc ze zahraničí 

podléhá schválení ministerstvem vnitra.  
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Existuje zde státní kontrola médií, tisku i zahraničních publikací. Stát zasahuje do 

soukromí svých občanů, kontroluje telefony, faxy i internet. Připojit se z Tunisu na 

zahraniční internetovou stránku lze pouze se souhlasem centralizované agentury, 

Tuniské internetové agentury.86 

 

5) Podpora a ochrana práv žen a dětí 

Dle ústavy mají marocké ženy garantována politická práva od roku 1962, v praxi je 

to však složitější. Tyto demokratické prvky se začleňují velice pozvolna. V roce 2004 

byl v Maroku vydán nový zákon o rodině, který upravuje postavení ženy a rodiny, co se 

týče svatby a rozvodu, vlastnictví a dědictví, což je poměrně velký krok kupředu. 

Úpravy zákona počítají s vytvořením soudů pro rodinné záležitosti a fondu na pomoc 

rodinám. Velký problém, jakým je násilí na ženách, zde bohužel není dostatečně 

reflektován. Ačkoliv trestní zákon v obecné rovině řeší domácí násilí, právní předpisy 

jej výslovně nezakazují.87 

Pokud jde o práva dětí, zákon o minimálním věku nástupu do zaměstnání byl 

změněn tak, aby odpovídal Úmluvě MOP 138 o minimálním věku a č. 182 o nejhorších 

formách dětské práce. Případy nedodržování zákonů o dětské práci jsou ale hlášeny 

často, zejména v zemědělství, kde podle aktuálního průzkumu ministerstva práce 

pracuje 81% dětí - asi 600.000 neplnoletých pracovníků na rodinných farmách. Další 

odvětví, ve kterých jsou zaměstnávány děti, jsou například řemeslná výroba nebo 

textilní průmysl, výroba koberců.88 

 

Dle tuniské ústavy jsou si před zákonem všichni rovni. Jak muži, tak ženy mají 

stejná práva a povinnosti. Dosažení tohoto cíle, rovnosti pohlaví v pracovním i osobním 

životě, patří k důležitým bodům tuniské politiky do budoucna. Současný stav je výrazně 

ovlivněn zvykovým právem, které ženám odepírá některá základní práva, islámskou 

šaríou. Co se týče jejich ekonomické aktivity, ženy představují 30% pracovní síly a 

působí převážně ve veřejné správě, neboť v soukromém sektoru jsou vystaveny větší 

diskriminaci.89 
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4. Zhodnocení pokroku v Tunisku a Maroku 

 

Bilaterální spolupráce obou zemí se Společenstvím probíhá prostřednictvím orgánů 

vzniklých již na základě Asociační dohody. Později vniklé podvýbory však v procesu 

monitoringu pokroku hrají zásadní roli. Pro oblast demokratického vládnutí a ochrany 

lidských práv byl vyčleněn samostatný výbor. Jeho činnost logicky závisí také na 

přístupu partnerského státu, což se zdá být mnohdy problematické.  

První setkání Podvýboru pro lidská práva, demokracii a vládnutí v Maroku proběhlo 

12. prosince 2006. Z velké části se skládalo ze zdvořilostní a diplomatické konverzace, 

jediná kritika, která se na zástupce Maroka snesla, byla výtka ohledně neúčasti země na 

některých mezinárodních úmluvách o rasové diskriminaci, právech dětí apod.90 Druhé 

setkání se konalo v listopadu 2007. Zde došlo k pozitivnímu zhodnocení dosavadní 

činnosti Podvýboru. Maroko podle něj znásobilo svou spolupráci s EU v oblasti 

lidských práv a základě toho se Evropské společenství rozhodlo poskytnout finanční a 

technickou podporu při přípravě národní strategie a akčního plánu pro demokracii a 

lidská práva.91 Třetí schůze se konala o rok později v Rabatu. Diskuse vyústila v 

konstruktivní a otevřenou výměnu názorů, přestože několik otázek zůstalo 

nezodpovězeno, včetně lhůt pro přijetí některých reforem, které Maroko dříve 

avizovalo.92 

V Tunisku se situace zásadně liší. Podvýbor pro lidská práva a demokracii a 

vládnutí vznikl po několikaleté debatě o jeho jednacím řádu a začal se scházet teprve 

v roce 2007.93 Z tohoto hlediska se dialog mezi EU a Tuniskem na tato témata teprve 

rozvíjí. První tradičně zdvořilostní setkání žádné výsledky nepřineslo. Druhé setkání 

v říjnu 2008 se ve svých výsledcích výrazně podobalo tomu předchozímu. Zástupci 

obou stran vyzvedli užitečnost tohoto orgánu pro dialog o otázkách týkajících se 
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lidských práv a demokracie a dohodli se, že budou společnými silami zkoumat budoucí 

možné formy spolupráce, které by zvýšily úlohu občanské společnosti v rámci debaty o 

společnosti a demokracii v Tunisku.94 Žádné další reálné posuny však nebyly 

pozorovány.  

 

1) Posílení demokratických standardů vládnutí 

V roce 2005 byl v Maroku schválen nový zákon o politických stranách, který se 

zabývá hlavně jejich vznikem a veřejným financováním. Zatímco v některých ohledech 

nový legislativní rámec pro politické strany vedl k určitému zlepšení, několik jeho 

ustanovení naopak zpřísnilo kontroly vznikajících stran ve snaze omezit činnost 

potenciální opozice.95  

Jediná opoziční uskupení, která představují nebezpečí pro režim, jsou umírněná 

islamistická hnutí. Kupříkladu Strana spravedlnosti a rozvoje má velké zastoupení 

v parlamentu, nicméně současný volební zákon klade překážky jejímu silnému 

volebnímu vítězství, jak bylo možno vidět na výsledcích voleb z roku 2007, kdy vyhrála 

strana vládní koalice Istiqlal96 a Strana spravedlnosti a rozvoje skončila přes velkou podporu 

voličů na druhém místě. Během těchto voleb byli v zemi poprvé přítomni mezinárodní 

pozorovatelé. Hodnotící zpráva Unie vyzvedla jejich úroveň transparentnosti, 

organizace i publikace volebních výsledků.97 

Nicméně, jasný právní rámec pro sledování průběhu voleb, který by stanovil pravidla, 

termíny a postupy, musí být ještě schválen. Pochybnosti rozvířil také značný počet neplatných 

hlasů, který vznesl dotaz ohledně důvěryhodnosti stran i parlamentu. Pro volby konané v červnu 

roku 2009, marocká vláda již schválila několik nových reforem a opatření s cílem mimo jiné 

posílit účast žen a orgánů místní správy. Nově také vznikl Vysoký úřad pro audiovizuální 

komunikaci, který dbá na striktní dodržování pravidel pro vystupování jednotlivých 

politických stran v médiích.98
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I v Tunisku bychom mohli zaznamenat skromné posuny. V roce 2008 zde došlo ke 

schválení zákona, který odstranil požadavek podpory třiceti předsedů správních 

jednotek pro jednotlivé prezidentské kandidáty a aktivní volební právo snížil z 20 na 18 

let. Parlamentní opoziční uskupení zaznamenala menší posílení, když jim byl zákonem 

přisouzen minimální 25% podíl křesel v parlamentu.99  

Již od roku 2005 zde zasedá horní komora, která měla napomoci konsolidaci 

demokratických poměrů, její působení na dění ve sněmovně však není příliš znát, neboť 

prakticky nezískala žádnou reálnou moc.  

 

Co se týče korupce, v Tunisku nebyl pozorován žádný větší úspěch. I přesto, že 

ratifikovalo v minulém roce Úmluvu OSN proti korupci100, úroveň vnímání korupce 

v Tunisku je z evropského hlediska konstantně velice znepokojivá. Místní orgány ji 

zřejmě nepovažují za problém, i když zemi zásadním způsobem poškozuje, neboť brání 

rozvoji soukromých investic.101  

 

V Maroku byl schválen protikorupční zákon a ratifikována Úmluva OSN proti 

korupci, která vstoupila v platnost v květnu 2007. Marocká vláda představila centrální 

mechanismus předcházení korupci a došlo také k přijetí několika návrhů na zákon o 

povinném prohlášení o majetku vyšších úředníků a členů parlamentu a předpisů o 

zadávání veřejných zakázek.  Kromě toho byla zřízena nová instituce s cílem sledovat 

případné korupční jednání a napomáhat rozvoji transparentnosti.102 

Přestože protikorupční zákon i další menší opatření ukazuje posun, úroveň korupce 

zůstává problémem a není zde předpoklad, že by se dál boj proti korupci prohluboval.  

Hlavními příčinami jsou její hluboké politické kořeny, které byly zapuštěny za 

autoritativní vlády krále Hassana II a účast představitelů monarchie, ozbrojených složek 
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i významných podnikatelů.103 Korupce se stala v Maroku integrovanou součástí 

politického, soudního i administrativního systému. 

 

2) Konsolidace nezávislosti soudnictví a modernizace systému 

Tolik kritizovaný soudní systém doznal v Maroku několika změn. Pokrok byl 

dosažen v oblasti výkonu trestu a došlo ke zřízení dvou správních odvolacích soudů. 

Byly vyhlášeny nové zákony o rozhodčím řízení, o elektronické výměně dat a vývoji 

právní on-line služby. Tento projekt, financovaný z Evropského společenství, který je 

z větší části zaměřen na vytvoření databáze právních předpisů, které budou k dispozici 

veřejnosti, se již chýlí ke konci.  

Akční plán ministerstva spravedlnosti na období 2008-2012 počítá s inovacemi, tzn. 

kupříkladu navyšování počtu soudů s cílem zkrátit čekací dobu pro projednávání 

případů, a dále s menšími revizemi trestního nebo procesního práva.104    

Přes tyto snahy je soudní systém stále nedokonalý a děravý. Chybí jak lidský, tak 

finanční kapitál, věznice jsou přeplněné a bez vyškoleného personálu systém nezaručuje 

občanům dostatečnou ochranu. Při návštěvách pracovníků nevládních organizací byly 

zjištěny případy špatného zacházení i mučení vězňů. Evropské společenství se proto 

rozhodlo přispět k výstavbě nových vězeňských zařízení, zvýšení gramotnosti vězňů a 

rozvoji spolupráce při školení zaměstnanců.105 

 

Tuniské soudnictví čekalo dlouho na zahájení programu pro implementaci 

modernizačních kroků v oblasti soudního systému od roku 2005 do roku 2008. Jedná se 

o novou generaci programů vytvořenou pro ENP. Evropská unie vyjádřila potěšení nad 

tímto pozitivním krokem a zároveň lítost nad vynecháním části programu, která se 

týkala vězeňství. Jedním z mála jednoznačných pokroků v této oblasti je povolení 

pravidelných návštěv zástupců Mezinárodního výboru Červeného kříže ve všech 

záchytných centrech a věznicích v zemi. V roce 2006 vláda propustila 100 politických 

vězňů z odhadovaných 1298. V roce 2008 bylo povolení návštěv vězeňských zařízení 
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rozšířeno i na zástupce organizace Human Rights Watch.106 Ve stejném roce byl přijat 

zákon o zacházení s těhotnými ženami ve vazebních zařízeních.107 

 

3) Zajištění ochrany lidských práv a svobod v souladu s mezinárodními 

úmluvami 

Aplikace mezinárodních smluv v souvislosti s vnitrostátními předpisy zůstává 

velkým problémem. Přestože nové normy jsou implementovány, nedochází k reálným 

posunům a dalším navazujícím reformám.108 Cílem Společenství je, aby se mezinárodní 

normy staly nadřazené a všeobecně použitelné, zejména pokud se jedná o občanské 

svobody. 

V Tunisku situace v této oblasti více méně stagnuje a vláda se mezinárodním 

závazkům vytrvale brání. Maroko, ač jeho náskok není výrazný, v roce 2005 vyjádřilo 

úmysl podepsat první opční protokol k Úmluvě o občanských a politických právech, 

prozatím nepokročilo dále a v roce 2007 podepsalo a o rok později zahájilo ratifikaci 

Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením109 a o 

ochraně všech osob před násilným zmizením.110 Za úspěch lze považovat také vydání 

zákona, který nově uvádí definici mučení do souladu s mezinárodními úmluvami a 

kriminalizuje jej pod pohrůžkou vysokých trestů. Podle tohoto zákona bylo v roce 2007 

souzeno 17 důstojníků pro porušování lidských práv.111  

 

4) Respektování svobody sdružování, projevu a plurality sdělovacích 

prostředků 

V rámci formování občanské společnosti má Maroko v porovnání se sousedními 

zeměmi poměrně liberální normy vedoucí ke vzniku mnoha nevládních organizací, 

které se stále ve větší míře podílejí na rozvoji veřejné politiky. Avšak některé typy 

organizací se nadále setkávají s potížemi při registraci, zejména ty v Západní Sahaře 
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nebo islámské organizace. Nezřídka objevují se případy, při kterých pravidla správního 

řízení o registraci nebyla vždy uplatňována jednotně. V zásadě byly organizace úspěšné 

a přinášely změny, pouze pokud pracovaly v souladu s cíli vlády, respektive hlavy 

státu.112 

V oblasti svobody projevu a sdružování v Tunisku, nebyly zaznamenány větší 

pokroky. Subjekty, které se snaží o podporu občanské společnosti, jsou potlačovány. 

Projekty na podporu občanské společnosti jsou problematické, zvláště ty, se kterými je 

spojena Tuniská liga pro lidská práva, nejstarší z organizací podobného typu. Ta 

v podstatě během posledních pěti let není schopna normálního fungování. Finanční 

prostředky Evropské komise určeny k jejímu financování zůstávají blokovány.113 

 

Pokud jde o svobodu médií, v Tunisku existuje více pluralismu, avšak novináři musí 

stále čelit nejrůznějším překážkám. Zákony jsou v této oblasti velice omezující a brání 

novinářům vykonávat svou práci svobodně. Žádné nové publikace nemohou být 

vytištěny bez povolení ministerstva vnitra, povinnost vydavatelů denního tisku a 

časopisů vždy před zveřejněním uložit kopii pro státní orgány byla v roce 2006 zrušena 

pro domácí tisk, pro zahraniční tisk platila do minulého roku, ale omezení jejich 

volného pohybu přetrvávají.114 

V Maroku se revize tiskového zákona připravuje již od roku 2005, ale jednání dosud 

neskončila úspěchem. V současnosti stále hrozí novinářům při výkonu jejich povolání 

trest odnětí svobody. Určitý pokrok byl zaznamenán v audiovizuálním odvětví. 

Audiovizuální sektor byl liberalizován zejména v oblasti udělování licencí pro 

soukromé subjekty.115  

 

5) Podpora a ochrana práv žen a dětí 

K většímu důrazu na práva žen a dětí v Maroku jednoznačně přispěla i přítomnost 

žen v parlamentu. Podle nového zákona má matka možnost uvést marockou národnost i 
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u dětí, které se narodily otcům s cizí státní příslušností. Značné úsilí bylo vyvinuto v 

boji proti násilí na ženách, včetně vytvoření informačního systému a informační 

kampaně. V návaznosti na jednotlivé kampaně došlo ke zvýšení ohlášení násilí na 

ženách na telefonní lince, vzniklé speciálně pro tento účel. Návrh zákona proti násilí na 

ženách byl připraven a od roku 2006 čeká na schválení parlamentem. Přes tyto snahy 

Maroko do roku 2008 odmítalo s výhradami Úmluvu OSN o odstranění všech forem 

diskriminace žen116. Zavádění nových zákonů o rodině je významným krokem vpřed 

pro práva žen. V praxi avšak zůstává jejich uplatňování velice obtížné vzhledem k 

nedostatku materiálních i lidských zdrojů v soudnictví.  

Pokud jde o boj proti dětské práci, byly v několika marockých městech zřízeny 

pracovní skupiny a do budoucna se má jejich počet rozšířit. Hlavním bodem vládního 

programu je boj proti využívání mladých dívek v domácnosti. Přestože Zákoník práce 

zakazuje zaměstnávání dětí mladších 15 let, zůstává v některých odvětvích, jako jsou 

řemesla a zemědělství, rozšířeným jevem. Studie odhadují počet dětí převážně dívek 

mladších 15 let mezi 66 000 a 88 000.117  

 

Postavení tuniských žen a ochrana jejich práv bývá označována jako jedna 

z nejlepších mezi arabskými státy. V roce 2008 Tunisko odvolalo výhrady týkající se 

ratifikace Úmluvy o právech dítěte118, ratifikovalo opční protokol k Úmluvě o 

odstranění všech forem diskriminace žen119 a schválilo Úmluvu o právech osob se 

zdravotním postižením a její opční protokol. O zvýšeném zájmu o témata jako domácí 

násilí svědčí i Národní plán proti násilí na ženách. Co se týče práv dětí, situace je 

poměrně dobrá, na rozdíl od Maroka je zde nízká míra dětské práce. Všechny 

mezinárodní pakty tematicky zaměřené na práva dětí jsou ratifikovány.120  
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5. Kritické zhodnocení přístupu Maroka a Tuniska  

 

Zatímco východní státy mohou být zklamané z toho, že ENP není zárukou členství, 

pro jih je to výzva, aby víc profitoval ze vztahu s EU a využil nových možností 

spolupráce.  Na druhou stranu je však chybějící perspektiva členství spojená s 

nedostatečnou motivací partnerských států. Neexistuje zde žádné aqcuis communitaire, 

které by bylo nutné implementovat a zajistit si tak přízeň Společenství. 

Zviditelnění a vnímání jsou dva důležité pojmy, které jsou s ENP spojeny. To, jak 

občané Tuniska i Maroka na ENP nahlížejí, může zásadním způsobem pomoct její 

efektivnosti. V tomto ohledu pozice Společenství není snadná, neboť v arabských 

zemích se obyvatelé obávají přílišného angažování zahraničních subjektů ve vnitřní 

politice státu. 

 Přestože tam neexistují žádné výrazné anti-západní nálady, političtí představitelé i 

velká část národa jsou velice citliví na kroky, ke kterým se Evropa uchyluje a které by 

nějakým způsobem budovaly v tomto regionu dominanci. Stejně tak se mají na pozoru 

před opatřeními v rámci euro-středomořských vztahů, které jsou sem přenášeny z 

Evropské unie a mají tendenci odporovat dojednanému principu partnerství pokusy si 

zemi podmanit.121  Vlády obou zemí vnímají zasahování do vnitřních záležitostí 

kriticky. Je tedy nutné prezentovat ENP jako formu pomoci a ne diktát cizích mocností. 

Na druhé straně EU má také své zájmy v regionu, musí je však prosazovat 

transparentním a otevřeným způsobem. 

Strach politických i ekonomických elit, že budou nahrazeny, způsobuje jejich snahu 

uvrhnout stát do vlastnictví režimu, který vytvářejí. Budují v těchto státech dominující 

mocenské struktury, které prostřednictvím státu požívají velký vliv a moc.122 Tuniský 

prezident Ben Ali převzal otěže moci s cílem změnit status quo. Mnoho jeho slibů o 

demokratických reformách nicméně zůstalo nenaplněno. Protože poslední léta vlády 

Aliho předchůdce Bourguiby lze označit za krutá a neliberální, současný Aliho režim 

budí dojem vzdálenosti od předcházejícího autokratického režimu.123 Bohužel, od Aliho 

                                                           
121 SENYÜCEL, Sabiha,  GÜNER, Sanem, FAATH, Sigrid, MATTES, Hanspeter (2006) Factors and 
Perceptions Infl uencing the Implementation of the European �eighbourhood Policy in Selected 

Southern Mediterranean Partner Countries. Euro-Mediterranean Study Commission. S. 15-19. 
www.euromesco.net 
122 HOLM (2008), s. 7-13 
123 SADIKI (2002), s. 59-60 
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nástupu do funkce bylo do této doby učiněno jen málo k nastartování změn, posílení 

významu společnosti a odklonu od vládnoucí strany. 

V Maroku je situace podobná. Král Mohammad VI. deklaroval změnu režimu, 

kterou chtěl docílit ekonomickou modernizaci, fungování sociálního státu a politickou 

demokratizaci, avšak do této doby zůstává Maroko z velké části stále jen "neo-

makhzenskou entitou“. Tzv. makhzen, je síť patronátů, grantů, rozhodování a distribuce 

odměn, jejímž prostřednictvím král nepřímo ovlivňuje politickou i hospodářskou sféru 

státu.124  

Tuniská i marocká vládnoucí elita preferují status quo, tzn. kontrolovaný a řízený 

pluralismus, jenž se v případě rozšíření domácího islámského terorismu může stát 

velkým rizikem.125 Obě země rovněž sdílí podobné motivy spolupráce se Společenstvím 

v rámci  ENP.  Přestože vztahy obou zemí s evropskými strukturami se vyvíjejí již 

několik desetiletí, k blízké kooperaci a orientaci na Evropu je přivedla nutnost adaptovat 

se na nové okolnosti vzniklé na základě řady ekonomických změn.  Očekávání Tuniska 

i Maroka v této spolupráci jsou hlavně ekonomického a hospodářského charakteru a 

tudíž právě v této oblasti je přikládána největší důležitost plánovaným reformám.126  

Více než politickými úspěchy se může Tunisko pochlubit těmi hospodářskými. I 

zahraniční média si všímají jeho ekonomického růstu a často jej dávají za vzor ostatním 

zemím Maghrebu. Tamní ekonomika se však stále více stává dalším nástrojem ke 

zpřísnění režimu a kontroly nad životy lidí. Příležitosti k uplatnění se v ekonomické 

sféře jsou často spojeny s politickou volbou, přičemž v konečném důsledku si lidé 

mohou vybírat mezi Ben Alim a Ben Alim. Kupříkladu jednoduché ekonomické 

transakce, jako je podání žádosti o úvěr, se může stát zkouškou loajality k vůdci. Pro 

tento stav se vžil pojem “khubzismus", tedy "najíst se a být potichu."127 Občané se 

nepletou prezidentovi do politiky a ten jim na oplátku nebere jejich obživu. 

Závislost tuniské ekonomiky na cestovním ruchu, exportu a zahraničních 

investicích lze označit za primární důvody k rozvíjení spolupráce v rámci ENP. V 

centru této spolupráce je odvětví služeb. Tunisané si od spolupráce slibují větší stupeň 

výměny, snazší vycestování podnikatelů a vědců do členských států EU a zvýšení 

evropských investic v Tunisku.  Rozvoj a stabilita skrze modernizaci a reformy je 

                                                           
124 BARACANI (2005), s. 9, poznámka pod čarou Č.28 
125 HOLM (2008) 
126

 SENYÜCEL, GÜNER, FAATH, MATTES (2006), s. 17-19 
127 SADIKI (2002), s. 68 



  
 

43 
 

uznávaným principem i v Maroku. Členské země Evropské unie přestavují cílovou 

destinaci značné části marockého exportu, především textilií a zemědělských produktů, 

které by se jinak těžko uplatnily na neevropských trzích.128  

Ekonomická motivace obou zemí je koneckonců vidět v rozpočtových plánech 

ENP129.  Ty obsahují již konkrétní programy a projekty, ke kterým se partnerské země 

zavazují. Na první pohled v nich převládají reformy ekonomického a sociálního 

charakteru. Situace je více markantní v případě Tuniska, v marockých plánech se 

objevují i programy reformní agendy politického dialogu.  

V rozpočtovém plánu na období 2005-2006 bylo vyčleněno 2 miliony eur pro 

projekt na podporu Národního plánu pro lidská práva a demokracii a další 3 miliony eur 

pro povzbuzení organizací posilujících občanskou společnost zaměřených na 

demokracii a lidská práva.130  

V novém rozpočtovém plánu na období 2007-2010 bylo přičleněno 20 milionů eur 

na podporu marocké reformy ministerstva spravedlnosti. Od roku 2000 Maroko pracuje 

na ambiciózním programu reforem a modernizace systému soudnictví. Tato reforma 

soudnictví je státní prioritou nejen pro upevnění právního státu a demokratizaci 

společnosti, ale také z hlediska ekonomického a sociálního rozvoje. Reforma zahrnuje 

řadu opatření, včetně racionalizace řízení centrální správy a soudů, hodnocení odborné 

přípravy soudců a soudních zaměstnanců, integrace rodinných soudů v právním 

systému, zlepšení podmínek ve věznicích, zjednodušení soudních řízení apod. Další 

pomoc Společenství, směřovala na podporu implementace doporučení Výboru pro 

spravedlnost a usmíření. Tento výbor, jehož činnost skončila v roce 2005, sledoval tři 

základní cíle. Zabýval se porušováním lidských práv mezi lety 1956 a 1999 za účelem 

uspokojit právo příbuzných obětí na pravdu, dával tyto excesy do kontextu s tehdejšími 

politickými, soudními a socio-ekonomickými souvislostmi a příčinami. Vedle toho 

uchovával výsledky svého vyšetřování pro budoucí generace a měl vyústit v založení 

Marockého institutu současné historie a národního muzea historie.131 

 

                                                           
128 SENYÜCEL, GÜNER, FAATH, MATTES (2006), s. 15 
129 Jejich zkrácenou verzi je možné nalézt v příloze č. 2 
130

 Euro-Med Partnership Morocco, National Indicative programme 2005-2006, s. 30-33, 
www.ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
131 European Neighbourhood and Partnership Instrument, Morocco 2007-2010 National Indicative 
Programme, S. 16-21, www.ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
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6. Kritické zhodnocení přístupu Evropské unie v sekundární 
literatuře 

 

V akademické literatuře má ENP poměrně silné ohlasy, ve kterých se často střídá 

několik druhů kritických reakcí. Někteří autoři poukazují na technické nedostatky 

Evropské politiky sousedství a jiní jsou skeptičtí k její efektivnosti hlavně v souvislosti 

s vnitřní politickou situací a pochybným motivům spolupráce třetích zemí. 

 Během svého působení, hlavně v souvislosti s podporou kandidátských zemí v 

období konsolidace poměrů během procesu rozšiřování, mohla Unie vyvinout 

specifické nástroje v oblastech demokracie a lidských práv. Kandidátské země sloužily 

jako malé laboratoře, kde mohly být vyvinuty pozitivní i negativní, ekonomické i 

politické nástroje.132 Poznatky získané během přístupového procesu měly sloužit k 

vytvoření nástrojů podobného přechodu v oblasti lidských práv a podpory demokracie v 

sousedství. Přestože Unie zaznamenala menší pokroky v zemích jako je Turecko či ve 

státech Balkánu, často je právem kritizována za neefektivitu a především za dvojí 

přístup, který praktikuje vůči strategicky významným zemím jako je kupříkladu 

Rusko.133 Na jedné straně je založena na sdílení hodnot, na druhé straně požaduje od 

různých zemí odlišné standardy.  

Pokud bych chtěla tento argument rozvést, nabízí se hned akční plány obou zemí134. 

Pominu obsáhlejší problém, který souvisí s celkovou povrchností obou dokumentů, 

které sice hovoří o rozvoji soudnictví, avšak žádný z nich neosahuje reformy 

propagující odstranění překážek nezávislosti soudnictví, základního demokratického 

požadavku. Chybí zde i další základní standardy demokratických zřízení, jako jsou 

oddělení státních mocí a posílení moci parlamentu. 

V tuniském akčním plánu, který má oproti marockému značně obecnější charakter, 

nejsou reflektovány některé sporné otázky jako problém mučení, korupce, cenzura 

médií, porušování osobního soukromí nebo domácí násilí na ženách. Priority se 

většinou těchto témat dotýkají, ale nepřikládají jim zasloužený význam. V marockém 

akčním plánu podobně narazíme na modernizaci soudnictví a vězeňské správy, avšak 

                                                           
132 TULMETS, Elsa (2006) Adapting the Experience of Enlargement to the Neighbourhood Policy: The 
ENP as a Substitute to Enlargement? in: KRATOCHVÍL, Petr (eds.). The European Union and Its 
�eighbourhood: Policies, Problems and Priorities. Prague: Institute of International Relations. s. 28-57. 
133 BALFOUR, Rosa, MISSIROLI, Antonio (2007)  Reassessing the European �eighbourhood Policy, 
Issue Paper No. 54, European Policy Centre. www.epc.eu 
134 Vycházím z Akčních plánů, které byly představeny dříve a jejichž plný obsah lze nalézt v příloze 
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základní elementy habeas corpus jako jsou zákaz svévolného a protiprávního zatčení či 

zadržení zde nenašly místo. Objevuje se zde sice podpora svobody projevu a sdružování 

nebo práv žen a dětí, opomíjen je ale fakt, že uplatňování zákonů na ochranu lidských 

práv je velice nerovné.  

Relativní neefektivita ENP je dle mého názoru bezpochyby spjata také s menšími 

očekáváními partnerských zemí. U kandidátských zemí se směřování k dodržování 

lidských práv a demokratických standardů poměrně dařilo, ale „sousedé“, hlavně 

neevropské země nemají takovou motivaci. Absence perspektivy členství zde hraje 

zásadní roli. EU sice navrhla prostřednictvím Governance Facility odměnit státy, které 

se zavážou k politickým reformám, ale motivace států je opět pouze ekonomického 

charakteru.  

Dosud vytvořené iniciativy jako Euro-středomořské partnerství nebo Společné 

strategie pro Rusko, Ukrajinu a oblast Středomoří začaly stagnovat a působily jako 

neefektivní a zastaralé. Pro ENP byl vytvořen jediný instrument - Nástroj pro 

Evropskou politiku sousedství, který má pomoci EU přispět k lepší výkonnosti v těchto 

regionech. Pravidla ENPI na druhou stranu neobsahují jako pravidla pro čerpání pomoci 

z programu MEDA klauzuli o lidských právech a demokratických principech, podle 

které by při nerespektování těchto dvou hodnot mohla být spolupráce s partnerskou 

zemí pozastavena či vypovězena.135 Místo toho má Rada pravomoc podle nařízení o 

vzniku ENPI z roku 2006 na návrh Komise a na základě schválení kvalifikovanou 

většinou učinit vhodná opatření v souvislosti s jakoukoli pomocí Společenství.136 

ENP představuje možnost více se zapojit a přiblížit se k EU díky větší flexibilitě a 

rozličným přístupům k jednotlivým zemím, které projeví zájem. Ve Strategickém plánu 

se dočteme, že vztah s každou zemí záleží na její oddanosti ke společným hodnotám a 

stejně tak na její kapacitě implementovat dohodnuté priority.137 Zde nastává 

problematická část procesu spolupráce – absence jakéhosi regulačního orgánu, který by 

měl možnost korigovat výběr reformních programů tak, aby obsáhly všechny důležité 

oblasti spolupráce, tedy i demokracii a lidská práva. 

                                                           
135 BENDIEK, Annegret (2008) The ENP: Visibility and Perceptions in the Partner Countries. in: 

AVERY, Graham, NASSHOVEN, Yvonne (eds.). The European �eighbourhood Policy:Challenges 

and Prospects. Brussels: Trans European Policy Studies Association. s. 91-103 
136 čl. 28 Regulation of the European parliament and of the Council: laying down general provisions 
establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument, 1638/2006, 24 October 2006, s. 12. 
www.eur-lex.europa.eu 
137 European Neighbourhood Policy Strategy paper (2004), s. 8 
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Pozitivní kondicionalita je založena na principu odměny nečlenskému státu za 

plnění dohodnutých reforem,138 místo hrozby odvolání příspěvku v případě nedodržení 

závazku. Při absenci perspektivy členství se musí EU na tento přístup spoléhat. Státy 

jsou odměňovány za úspěšné provádění reforem, negativní kondicionalita ovšem 

neexistuje. EU nemá kromě neoficiálních politických vyjednávání a vyvíjení tlaků 

žádný nástroj, kterým by donutila vlády neochotné k politickým reformám začít je 

prosazovat. V takovém případě může ekonomická spolupráce probíhat dobře, ale vůči 

politickým reformám má země odstup, jak lze pozorovat zejména v případě Tuniska.  

 

 

7. Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na 
vnějších hranicích členských států Evropské unie  

 

7.1. Vznik agentury 

 

Postupem času, kdy se prudce zvýšil počet nelegálních migrantů, Unie se několikrát 

rozšířila a zároveň se začal formovat schengenský prostor, klasický nástroj ochrany 

hranic, hraniční kontroly, nabýval na důležitosti. Ročně je registrováno na oficiálních 

hraničních přechodech přes 300 milionů přechodů vnějších hranic EU 27. Z toho je 

přibližně 160 milionů případů přechodů připisováno občanům EU, 80 milionů případů 

státním příslušníkům zemí s vízovou povinností a 60 milionů případů občanům států 

bez vízové povinnosti.139  

Od programu z Tampere z roku 1999 se správa vnějších hranic stala jedním ze 

základních pilířů postupného vytváření Evropské unie jako prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva. 

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských 

států Evropské unie140 byla zřízena nařízením Rady ze dne 26. října 2004141, které bylo 

pozměněno nařízením Parlamentu a Rady dne 11. července 2007. 

                                                           
138 WICHMANN (2007) 
139 Nové nástroje strategie integrované správy evropských hranic, MEMO/08/85, 13 únor 2008, 
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/85&format=PDF&aged=1&language=CS
&guiLanguage 
140 Dále jen Frontex 
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7.2. Činnost agentury 

 

Frontex působí jako koordinátor společných akcí a doplňuje národní systémy řízení 

hranic. Je respektován jak členskými státy, tak externími partnery. Jeho řídicím 

orgánem je Správní rada, která se skládá ze zástupců Evropské komise a čelních 

představitelů národních pohraničních stráží všech členských států EU i přidružených 

zemí v Schengenském prostoru. Tato Rada sestavuje rozpočet a zároveň dohlíží na jeho 

plnění, ustavuje procedury pro rozhodování v Radě a jmenuje výkonného ředitele a jeho 

zástupce.142 

Co se týče rozpočtu, jeho největší část pochází z dotací Evropského společenství, 

další část pak z příspěvků zemí spojených s implementací a aplikací schengenského 

acquis, z poplatků za poskytnuté služby a nakonec z dobrovolných příspěvků členských 

států. Naopak výdaje pokrývají personál, administrativu, infrastrukturu a jednotlivé 

operace.143  

Aby se agentura vyhnula zdlouhavým procedurám v souvislosti s prováděním 

společných operací a pilotních projektů, uzavřela se státní správou každé členské země 

rámcovou dohodu o partnerství. Tato dohoda je stejná pro všechny partnery a stanovuje 

rámec spolupráce.  

Mezi hlavní úkoly agentury patří: 

(a) Koordinace operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších 

hranic.  

Na základě vypracovaných analýz rizik jsou prováděny společné operace na námořních, 

pozemních i vzdušných hranicích za účelem posilování bezpečnosti na státních i na 

vnějších hranicích EU.  Zaměřují se především na potlačování nedovoleného 

přistěhovalectví a obchodu s lidmi a na podporu činností proti mezinárodnímu terorismu 

pomocí kontroly hranic. 

                                                                                                                                                                          
141 Council Regulation establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation 
at the External Borders of the Member States of the European Union, (EC) No 2007/2004, Official 
Journal L 349/ 25.11.2004, 26 October 2004, www.eur-lex.europa.eu 
142Council Regulation establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at 
the External Borders of the Member States of the European Union, (EC) No 2007/2004, Official Journal 
L 349/ 25.11.2004, 26 October 2004, www.eur-lex.europa.eu 
143 Do konce této podkapitoly čerpám z dokumentu Pracovní program agentury Frontex na rok 2006, 10 
říjen 2005, http://www.frontex.europa.eu/work_programme 
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(b) Pomoc členským státům při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční stráže, včetně 

vypracování společných standardů odborné přípravy. 

(c) Provádění analýzy rizik. Celkovým úkolem oddělení analýzy rizik je vytvářet 

vhodné, přesné a aktuální zpravodajské produkty (zprávy, analýzy rizik a hodnocení 

hrozeb), které tvoří základ celkové plánovací a operativní činnosti agentury Frontex a o 

výsledcích informovat všechny příslušné partnery. 

(d) Pokračování v rozvoji výzkumu významného pro kontrolu a ostrahu vnějších hranic. 

(e) Asistenci členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou a 

operativní pomoc na vnějších hranicích. 

(f) Poskytování členským státům nezbytnou podporu při organizaci společných 

návratových operací. 

 

Dosud bylo uskutečněno více než 30 společných operací a pilotních projektů 

koordinovaných agenturou Frontex na vnějších hranicích členských států EU. 

Společné operace, Hera, Nautilus a Poseidon, představovaly protiopatření proti 

nedovolenému přistěhovalectví na jižních námořních hranicích. Operace Hera I a Hera 

II byly schváleny podle článku 8 zakládajícího nařízení na základě značného přílivu 

nelegálních přistěhovalců na Kanárské ostrovy začátkem léta roku 2006. Tato cesta je 

podle analýzy rizik agentury Frontex jednou ze čtyř hlavních vstupních bran do EU. 

Hlavním úkolem vyslaných odborníků byla pomoc španělským úřadům při určení 

totožnosti přistěhovalců a stanovení země jejich původu. Odborníci Frontexu spolu se 

španělskými úřady odhalili 100 % nelegálních přistěhovalců.  Pocházeli především z 

Maroka, Senegalu, Mali, Gambie a Guiney. 6 076 z nich bylo španělskými úřady 

navráceno zpět. Podobným způsobem probíhaly operace Hera II, Hera III nebo 

Nautilus, jenž se odehrával v oblasti Malty a jižní Itálie.144 

  

7.3. Součinnost s ENP 

 

Ve vztahu agentury Frontex a programu Evropské politiky sousedství nebyla dosud 

navázána hlubší spolupráce. Významnější spojení by mohlo nastat po uzavření 

pracovních dohod, na základě kterých může dojít ke koordinaci aktivit ENP a Frontexu 

                                                           
144 Frontex -Správní rada- Rozhodnutí správní rady o změně č. 1 pracovního programu na rok 2008, 
1/2008, 29 leden 2008, http://www.frontex.europa.eu/work_programme 
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v jednotlivých zemích.  Agentura má podle článku 14 nařízení o Frontexu oprávnění 

podepsat smlouvu s nečlenským státem. Uzavření pracovní dohody je tedy elementární 

požadavek pro nastolení spolupráce. Mandát Frontexu v kontextu spolupráce se třetími 

zeměmi je totiž limitován tím způsobem, že své projekty agentura nemůže uskutečňovat 

přímo ve třetích zemích. Ty se nemohou stát příjemci pomoci.  

Pracovní dohody by mohly rovněž lépe reflektovat konkrétní potřeby v souvislosti 

se správou hranic a doplňovat pomoc z jiných programů společenství. Náplň již 

uzavřených dohod nebyla odhalena veřejnosti, je však známo, že první z nich byla 

uzavřena s Ruskem, následně s Ukrajinou a Švýcarskem.145 Co se týče Maroka a 

Tuniska, získal Frontex mandát k vyjednávání pouze s Marokem a jednání stále 

probíhají, ukončení rozhovorů je očekáváno v roce 2009.146 

Více než spolupráci představuje současný stav vzájemné doplňování obou přístupů. 

ENP sice reflektuje tuto problematiku a disponuje rovněž nástrojem v oblasti této 

tematické spolupráce v podobě Programu přeshraniční spolupráce147, avšak tento 

program z větší části opět proklamuje více prevenci nežli operativní spolupráci a 

technickou asistenci.  Jeho hlavní náplní je podpora rozvoje hraničních regionů na obou 

stranách vnější hranice za účelem snížení rozdílů v životní úrovni těchto oblastí. Přesto 

zde lze nalézt body shodné s těmi, které se vyskytují v agendě Frontexu. Jsou zahrnuty 

v akčních plánech obou zemí v sekci Spravedlnost a vnitro.148 Jedná se především o 

efektivní správu hranic a řízení migračních toků, na základě kterých partnerské státy na 

vlastních hranicích spolupracují s členskými státy Unie. Přestože jsou tyto body pouze 

součástí většího celku priorit, lze těmto snahám připsat konkrétní úspěchy. Kupříkladu 

Tunisko zahájilo takovou spolupráci s Francií a Itálií.149  

Společný neúspěch ENP v obou zemích tkví v neefektivním vyjednávání 

readmisních dohod, které patří k prioritním tématům v oblasti řízení migrace. Po více 

než pětiletém trvání rozhovorů s Marokem nedošlo k větším úspěchům, s Tuniskem 

                                                           
145 WICHMANN (2007) 
146 Agentura Frontex: zhodnocení a budoucí vývoj, MEMO /08/84, 13 únor 2008, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/84&format=PDF&aged=1&languag
e=CS&guiLanguage... 
147 Zpracováno v kapitole Nástroje pomoci 
148 EU/TUNISIA ACTION PLAN, s. 18-21 
www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/tunisia_enp_ap_final_en.pdf 
EU/MOROCCO ACTION PLAN, s. 20-23, 
www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf 
149 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Mise en oeuvre de la 
politique européenne de voisinage en 2008-Rapport de Suivi Tunisie, SEC(2009) 521/2, 23 avril 2008, s. 
13, www.eur-lex.europa.eu 
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prakticky na toto téma žádný dialog neexistuje. Tyto dohody mohou například 

stanovovat povinnosti a postupy příslušných orgánů partnerských a členských zemí EU 

při vracení osob pobývajících nelegálně na území Unie do země původu, stejně tak jako 

záruky na ochranu osobních údajů a základních lidských práv nelegálních 

přistěhovalců.150 

 Jak je z předcházejících řádků jasné, trvalý růst migračních tlaků ze subsaharské 

Afriky znamená pro Evropskou unii velkou výzvu. Na jedné straně je potřeba 

spolupracovat s tranzitními zeměmi v Africe a na Středním východě při řešení otázky 

nedovoleného přistěhovalectví, na druhé straně nemůže být požadované úrovně 

operativní a politické spolupráce s těmito zeměmi dosaženo ihned, je budována 

postupně na základě dialogu v rámci evropsko-středomořských dohod o přidružení a 

akčních plánů Evropské politiky sousedství. 

Zatím probíhá činnost obou přístupů odděleně, avšak v dlouhodobějším horizontu 

lze s určitostí předpokládat vytvoření jednoho celistvého konceptu, ve kterém dojde ke 

sjednocení finančních nástrojů a cílů a postupů v boji proti nelegální migraci a 

organizovanému zločinu. Důkazem mohou být početné zmínky o takovémto cíli 

v nejrůznějších dokumentech Unie. Za všechny jmenuji kupříkladu iniciativu Globální 

přístup k migraci, dokument schválený v prosinci roku 2005, který si klade za cíl 

vytvořit jednotný přístup k migraci zasahující do všech souvisejících politik.151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 WICHMANN (2007) 
151

 Council of the European union: Global approach to migration: Priority actions focusing on Africa and 
the Mediterranean, 15744/05, 13 December 2005, 
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st15/st15744.en05.pdf 
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Závěr 

 

Severní Afrika prošla během posledních desetiletí politickou, ekonomickou i 

sociální transformací, která je výrazně spojená s migračními pohyby jak v rámci 

afrického kontinentu, tak především z něj.  

Střetává se zde několik nepříznivých faktorů, které vznikají v souvislosti s místní 

ekonomickou, sociální i politickou situací. Lidé jsou zde často vystavováni diskriminaci 

a masovému porušování lidských práv bez vyhlídek na spravedlnost. Velká část 

obyvatel je nezaměstnaná a i ti, kteří práci mají, žijí ve velice skromných podmínkách. 

Navíc se obyvatelé obou těchto zemí musí čas od času vyrovnávat s přírodní 

katastrofou, která ještě zintenzivňuje poškození místních ekosystémů zaviněné 

člověkem. Řeč je především o klesajících zásobách vody, rozsáhlé degradaci její 

kvality, kontaminaci základních potravin nebo například postupující desertifikaci.  S 

globalizací se objevil další, nový faktor, který nelze opominout. V současné době, která 

by se snadno dala charakterizovat spojením "vše souvisí se vším ", kdy se rozvinuly a 

rozšířily globální způsoby komunikace a přepravy, došlo k výraznému usnadnění 

pohybu migrantů i jejich spojení s rodinami v zemích původu.  S tím souvisí i vliv 

médií, která uměle vytvářejí falešné představy potenciálních migrantů o životě v 

Evropě. Obrázky z bohatých evropských států, kde je život člověka snazší a zábavnější, 

se však výrazně liší od skutečnosti, která migranty po vstupu na evropskou půdu často 

pohltí.     

Obyvatelé, kteří jsou nespokojeni s místními životními podmínkami, odchází a 

svou šanci na seberealizaci hledají za mořem v Evropě, která se musí s tímto jevem 

vypořádat. ENP jako forma preventivní spolupráce, jejímž smyslem je podílet se na 

hospodářském rozvoji i demokratizačním procesu s cílem ovlivnit migrační toky, je 

relativně nový a mladý projekt. 

Od té doby, co politika rozšiřování ztratila svůj lesk, získala ENP se svou nabídkou 

privilegovaného partnerství přitažlivost a potenciál stát se pro Společenství a přilehlé 

sousedy nejvýznamnější politikou. Aby byla také úspěšná a efektivní i v oblasti 

prosazení demokratizačních a lidsko-právních reforem, musí se vypořádat s několika 

zásadními dilematy. Střetávají se zde totiž ideově a ekonomicky motivované zájmy 

obou zúčastněných stran.  
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Z pohledu partnerských států Maroka a Tuniska, vidím největší rozpor mezi 

ekonomickými výhodami, které Společenství nabízí a vlastní povahou obou států, jež se 

od povahy evropských zemí dlouhodobě liší. Přes veškeré deklarované změny, jsou to 

stále státy s autoritativními prvky vlády. Političtí aktéři v Tunisku i Maroku jsou velice 

citliví na projevy zasahování do vnitřních záležitostí státu zvenčí. Přílišná angažovanost 

zahraničních aktérů zde vyvolává všeobecné pohoršení a je vnímána jako útok na 

suverenitu státu. Proto jsou externí požadavky na větší demokratizaci a kritika vládní 

politické reformní agendy často odmítány. Adaptaci západního modelu demokracie zde 

navíc ztěžuje silné sepjetí kultury, historie a identity státu ve společnosti. Přiznejme si 

tedy, že motivace plnit reformní agendu je ekonomického charakteru, nikoli z dobré 

vůle nechat obyvatele užívat naplno politických a občanských svobod.   

V případě Maroka jsou určité menší pokroky v implementaci dohodnutých priorit 

pozorovatelné, jsou ale kompenzovány negativními dopady v jiné oblasti. Pro ilustraci 

lze uvést nový zákon o politických stranách, který vedl ke zlepšení jejich postavení na 

politické scéně, na druhé straně obsahoval články, které zpřísnily kontroly při samotném 

vzniku stran. Je tedy nutné vzít v úvahu teorii a praxi, která se často a v mnoha 

případech zásadně liší. O nastartování zásadní politické transformace prozatím nelze 

hovořit, přesto je, dle mého názoru, možné spatřovat určité snahy, kupříkladu v oblasti 

modernizace soudnictví nebo práv žen a dětí, vyplývající z pravidelných Zpráv o 

pokroku i rozpočtových plánů, ocenit je a v dlouhodobém horizontu očekávat jejich 

další prohlubování.  

Naproti tomu z tuniského postoje je patrná silná neochota k plnění reformních 

kroků. V oblastech, jako jsou přistoupení k mezinárodním lidsko-právním úmluvám 

nebo fungování nezávislých nevládních organizací, situace silně stagnuje a vládní 

struktury více méně udržují status quo. Zatímco Maroko vyvíjí nové a nové iniciativy, 

dosud již podniklo alespoň náznaky demokratizačních kroků, tuniské vládní struktury se 

soustředí zejména na ekonomický prospěch z ENP, která tuto situaci vzhledem 

k absenci účinných nástrojů nedokáže a snad ani nechce reflektovat.   

Stejně jako partnerské státy se musí i Evropská unie vypořádat se svým vlastním 

druhem schizofrenie. Ta spočívá ve snaze o vytvoření přátelského vztahu se sousedy na 

jedné straně a prosazení dobrého a demokratického vládnutí na straně druhé.  

Tato rozpolcenost vzbuzuje určité pochybnosti o tom, jak úspěšná ENP může být. 

Existuje zde totiž rozpor, který by mohl vést k nevratnému zmaření veškerých snah. 

Jednak chce ENP pro své partnery působit jako transformativní politika, nutně však 
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chrání vlastní zájmy a počíná si tak, aby je co neméně ohrožovala. Pozitivní 

kondicionalita svědčí o strachu Společenství, že by po potenciálním uvalení sankce vůči 

partnerům došlo ke zhoršení stávajících vztahů s případnými ekonomickými dopady i 

možnému negativnímu efektu na další reformní kroky.  

Můj výzkum se v rámci ENP zaměřoval na prosazování demokratických hodnot a 

respektu k lidským právům a naznačil jisté pochybnosti o vážnosti úmyslu jejich šíření a 

uplatnění. Dodržování demokratických standardů a respektování lidských práv jsou 

základními body oné ideové dimenze zájmů ze strany Unie. Jejich naplňování má 

zaručit příznivou politickou situaci, jež bude nakloněna tamním obyvatelům a bude jim 

umožňovat plnohodnotný život. Lze očekávat, že tito lidé pak upřednostní pobyt ve své 

vlasti před migrací do neznámé země v Evropě.  

Aktivní přístup k podpoře demokracie sám o sobě čelí mnoha problémům. Akční 

plány k hodnotám jako je vláda práva nebo rovnost odkazují, avšak v žádném 

z dokumentů není stanovena jejich jednotná a jasná definice. Spousta cílů je definována 

velice vágně a nemá nastavené žádné parametry pro jasné splnění. Je nutné si uvědomit, 

že se jedná se o ideální typ vládnutí, jehož model budeme ve světě hledat jen velice 

těžko. Navíc musíme vzít v úvahu, že existují různé typy demokratických zřízení a 

demokracie se navzájem v jednotlivých státech odlišují také svou „kvalitou“. 

Co se týče Frontexu, zatím se jeho aktivity z pohledu Maroka a Tuniska zdají jako 

doplňkové. Zatímco ENP rozvíjí své aktivity převážně na jižním pobřeží Středozemního 

moře, Frontex operuje v jeho severní části, u pobřeží členských států Unie. V sekci 

spolupráce ENP Spravedlnost a vnitro lze nalézt podobnou náplň činnosti na hranicích 

jakou má Frontex, oba dva programy tedy vykonávají podobnou činnost, avšak 

odděleně, i když určitou minimální spolupráci lze očekávat. V budoucnu by mělo dojít k 

vytvoření integrovaného systému, kde budou sjednoceny jak veškeré postupy, tak cíle 

pro všechny politiky s migrační problematikou související.  

  Evropská politika sousedství má ambice stát se pomyslným mediátorem, který 

bude monitorovat situaci na obou stranách východní i jižní hranice a regulovat 

vzájemné potřeby tak, aby podporoval vytvoření širší oblasti prosperity a stability a 

usměrnil migrační toky ve prospěch zúčastněných stran. Jestli je to v jejích možnostech, 

se uvidí v blízké budoucnosti, neboť jasné projevy jejích dopadů nelze očekávat tak 

krátkou dobu po zahájení spolupráce. Prozatím ke snížení migračních tlaků z Maroka 

ani Tuniska nedošlo. Negativní prognózu podporuje dále fakt, že předchůdce Politiky 
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sousedství, Euro-středomořské partnerství, za dobu své více než čtrnáctileté existence 

rovněž žádné výraznější výsledky nepřinesl.  

Pokud v sobě pojmy prosperita a stabilita zahrnují ekonomickou i ideovou 

rovinu, jejich propojení v jedné Politice sousedství a navíc s tak odlišnými partnerskými 

státy, se jeví více jako výzva než reálná možnost.  

  

 

Summary 

 

ENP as a preventive form of cooperation, whose purpose is to contribute to the 

economic development and democratic process and to influence migration flows, is 

relatively young project, which obtained for it’s privileged partnership offer high level 

of attraction.  

  It is too soon to make some final positive or negative evaluation because 

manifestations of its impact can not be expected so short time after the initiation of the 

cooperation. What we can see now, to be both attractive and effective, ENP has to deal 

with some major dilemmas. What I mean are ideologically and economically motivated 

interests of both parties concerned.  

On one hand EU wants to create a friendly economic relationship with 

neighbours, on the other hand tend to enforce good and democratic governance.   

From the Morocco and Tunisia perspective, I see the biggest discrepancy 

between the economic advantages, which the Community offers, and countries’ own 

character, so different from the European one.  Political actors in Tunisia and Morocco 

are very sensitive to the manifestations of interference in the internal affairs of the state 

from the outside. This we can clearly see in the Tunisia case, especially, which prefers 

economic and social reforms to the ENP reform agenda. In implementation of some 

democratic steps there’s only small progress.  

In the case of Morocco there is a certain progress in the implementation of 

agreed priorities observable, however it’s not so unambiguous. It is necessary to take 

the theory and practice into account, which are often and in many cases fundamentally 

different. But from my point of view, of the two selected countries, Morocco is the 

partner who develops some efforts to change its attitude towards democratic values, 

political pluralism and human rights standards. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Akční plány152  

Maroko 

Politický dialog a reformy 

1)Konsolidace administrativních orgánů odpovědných za zesílení respektu k 
demokratickým standardům a vládě práva 
Krátkodobý horizont 
-Výměna zkušeností a know-how, pokud jde o vývoj regulačního rámce upravujícího 
politické strany  
-Posílit kapacity administrativy  
-Pokračovat v úsilí směrem k decentralizaci a posílení pravomocí místních samospráv 
prostřednictvím podpory pro vnik nového Národního plánu  
Střednědobé 
-Implementace reformy zaměřené na místní autority 
 

2)Podporovat úsilí o snazší přístup občanů ke spravedlnosti a právu 
-Zjednodušit soudních procedur s důrazem na zkrácení jejich délky, trvání soudních 
procesů i výkonu soudních rozhodnutí a zdokonalit právní pomoc občanům 
-Podpora rodinných soudů v rámci soudů prvního stupně a ustanovení nové zákoníku o 
rodinném právu 
-Pokračovat v národním plánu pro modernizaci vězeňské správy, zejména prvky 
zabývající se školením, reintegrace a ochrany práv vězňů  
-Odborné vzdělávání soudců a ostatních soudních zaměstnanců.  
-Pokračovat v programu MEDA na "Modernizace soudy v Maroku" 
 

3.Boj proti korupci 
Krátkodobý horizont 
-Následovat závěry podvýboru pro spravedlnost a bezpečnost  
-Výměna informací o příslušných zákonech a mezinárodních nástrojích,  
-Pomoc při uplatňování opatření stanovených v Úmluvě OSN;  
Střednědobý horizont  
 -Přispět k podpoře provádění národní antikorupční strategie, včetně školení odborníků  
 

 

                                                           
152 Čerpám z: 
EU/TUNISIA ACTION PLAN, 
www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/tunisia_enp_ap_final_en.pdf 
EU/MOROCCO ACTION PLAN, 
www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf 
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Lidská práva a základní svobody 

 

4) Zajistit ochranu lidských práv a základních svobod podle mezinárodních standardů 

Krátkodobý horizont 

-Započít jednání Podvýboru pro lidská práva, demokratizaci a vládnutí  

-Prověřit možnost přezkumu výhrad k mezinárodním úmluvám o lidských právech  

-Pokračovat v legislativních reformách s ohledem na plnění mezinárodních úmluv o 

lidských právech právních předpisů, včetně základních úmluv OSN a jejich opčních 

protokolů  

Prověřit možnost přistoupení k opčním protokolům mezinárodních úmluv o lidských 

právech    

-Dokončit národní akční plán na podporu lidských práv a začít jej prosazovat  

-Posílit dialog o lidských právech na všech úrovních, včetně výboru pro spravedlnosti a 

usmíření  

-Podporovat kulturní a jazyková práva všech příslušníků marocké národa  

-Pokračovat v reformě trestního práva s cílem zavedení definice mučení v souladu s 

úmluvou OSN proti mučení 

 

5) Svoboda sdružování a projevu 

-Zajistit provádění zákona o svobodě sdružování a shromažďování v souladu s 

příslušnými ustanoveními Mezinárodní úmluvy OSN o občanských a politických 

právech  

-Výměna zkušeností a know-how v souvislosti s rozvojem tiskového zákona.  

Podpora nového zákona o liberalizaci audiovizuálního odvětví a spolupráce v tomto 

odvětví 

 

6) Práva žen a dětí 

-Aplikace nedávné reformy zákona o rodině.  

-Bojovat proti diskriminaci a násilí na ženách v souladu s Úmluvou Organizace 

spojených národů o odstranění všech forem diskriminace žen.  

-Konsolidovat dětská práva v souladu s Úmluvou o právech dítěte.  

-Podpořit úlohu ženy v oblasti sociálního a ekonomického pokroku (čl. 71 AA).  

-Ochrana těhotných žen na pracovišti 
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Tunisko 

 

 

 

 

 

 

Politický dialog a reformy 

 

 (1)Posílení institucí zaručujících demokracii a právní stát  

Krátkodobý horizont 

- Zvýšení účasti všech složek tuniské společnosti v politickém životě;  

- Rozvíjení úlohy občanské společnosti;  

- Podporovat výměnu zkušeností mezi členy tuniského a Evropského parlamentu ve 

všech prioritních oblastech akčního plánu;  

- Zřízení podvýboru podle článku 5 Asociační dohody s cílem rozvoje strukturovaného 

politického dialogu o demokracii a právní státě;  

- Pokračovat v podpoře politických stran tak, aby se dále posílilo jejich zapojení do 

demokratického procesu. 

Střednědobý horizont  

- Podpora úsilí o reformu v oblasti administrativy, se zřetelem zejména k větší 

transparentnosti. 

 

2)Konsolidovat nezávislost a účinnost soudnictví a zlepšit podmínky ve věznicích  

- Posílit účinnost soudních řízení a práva na obhajobu  

- Konsolidovat stávající iniciativy v oblasti trestněprávní reformy  

- Zlepšit podmínky ve věznicích a vazebních zařízeních, zejména pokud jde o držení 

dětí a mladistvých, a zajistit vězňům práva, rozvíjet alternativy k uvěznění, školení a 

programy opětovného začlenění do společnosti  

-modernizace soudního systému 
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Lidská práva a základní svobody 

3)Dodržování lidských práv a základních svobod v souladu s mezinárodními úmluvami  

- Ujistit se, zda jsou vnitrostátní právní předpisy v souladu s mezinárodním právem a 

doporučeními OSN;  

- Pokračovat a rozšířit dialog v otázce lidských práv, zejména v souvislosti s Výborem 

OSN pro lidská práva;  

- Podpora opatření pro školení pracovníků v oblasti lidských práv 

- Posouzení možnosti přistoupení k opčním protokolům mezinárodních lidsko-právních 

úmluv, jichž je Tunisko je stranou. 

 

(4) Respektování svobody sdružování, projevu a plurality sdělovacích prostředků v 

souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech  

- Pokračovat v podpoře práva na sdružování, shromažďování a projevu na základě 

příslušných doporučení OSN a to i ve vztahu k úloze nevládním organizacím;  

- Posílení právních předpisů o ochraně osobních údajů;  

- Pokračovat v procesu liberalizace sektoru informačních technologií, včetně distribuce 

zahraničních médií;  

- Rozvoj informačních a komunikačních médiích a dále podporovat využívání a přístup 

k internetu;  

- Podporovat výměnu a spolupráci mezi EU a tuniský neziskovým sektorem;  

- Podporovat iniciativy v rámci Asociační dohody na podporu lidských práv a občanské 

společnosti. 

 

(5) Podpora a ochrana práv žen a dětí  

- Posílit roli žen v sociálním a hospodářském rozvoji (článek 71 v Asociační dohodě);  

- Pokračovat v boji proti diskriminaci žen v souladu s příslušnými mezinárodními 

úmluvami;  

- Upevnění dětských práv na základě doporučení příslušného výboru OSN  
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Příloha č. 2 – Rozpočtové plány  

 

Maroko - 2005-2006 

Celkem 276 mil. € 

 

A)Ekonomický a obchodní komponent (36% rozpočtu) 

1. Reformy daňového systému - 80 mil. €/2006 

2. Program technické podpory pro implementaci Asociační dohody a Evropské politiky 

sousedství - 15 mil. €/2005 

3. Podpora pro profesní sdružení – 5 mil. €/2005 

 

  

B)Sociální složka, zlepšení životních podmínek znevýhodněných obyvatel skupin, 

boj proti chudobě (47% rozpočtu) 

1. Projekt Slumy - 90 mil. € 

2. Projekt Khenifra – 2. fáze (rozvoj provincie Khenifra v oblasti Středního Atlasu – 6 

mil. € 

3. Rozvoj severních provincií – 34 mil. €  

2. Optimalizace lidských zdrojů (TEMPUS) – 8 mil. € 

 

C)Ochrana životní prostředí (11% rozpočtu) 

1. Projekt na podporu odvětví vodního hospodářství - 30 mil. €/2005 

 

D)Evropská investiční banka - 10 mil. € (4% rozpočtu) 

 

E)Lidská práva a demokratizace (2% rozpočtu) 

1. Projekt na podporu národního plánu pro lidská práva a demokracii - 2 mil. € 

Tento program přispívá k již vyvinuté snaze v této oblasti marockou vládou zejména 

asistencí při přípravě plánu a jeho případném uvádění do praxe. Jeho cílem je zakotvení 

demokratických a lidsko-právních norem v marocké společnosti. 

2. Povzbuzení organizací posilující občanskou společnost zaměřených na demokracii a 

lidská práva - 3 mil. € 
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Maroko 2007-2010 

Celkový rozpočet 654 mil. € 

 

A)Sociální komponent – (43,5% rozpočtu) 

1. Podpora Národní iniciativy pro lidský rozvoj (HNDI) - 60 mil. €/ 2007 

2. Program na podporu národní gramotnosti - 17 mil. €/2007 

3. Podpůrný program pro vzdělání - 43 mil. €/2009 a 50 mil. €/2010 

4. Podpora pro konsolidaci základního lékařského pokrytí - 40 mil. € / 2007 

5. Zdravotnictví - 15 mil. €/2008 a 71 mil. €/2009 

 

B)Vládnutí a lidská práva – (4% rozpočtu) 

1. Podpora ministerstva spravedlnosti - 20 mil. €/2008 

Od roku 2000 Maroko pracuje na ambiciózním programu reforem a modernizace 

systému soudnictví. Tato reforma soudnictví je státní prioritou nejen pro upevnění 

právního státu a demokratizaci společnosti, ale také z hlediska ekonomického a 

sociálního rozvoje. Reforma zahrnuje řadu opatření, včetně racionalizace řízení 

centrální správy a soudů, hodnocení odborné přípravy soudců a soudních zaměstnanců, 

integrace rodinných soudů v právním systému, zlepšení podmínek ve věznicích, 

zjednodušení soudních řízení apod. Všechny tyto reformy, které v současnosti probíhají 

byly podporovány prostřednictvím programu Společenství a jsou také obsaženy v 

Akčním plánu v kapitole věnované politickému dialogu.  

Tento program se skládá ze dvou samostatných komponentů: 

A) Modernizace vězeňského systému 

B)  Školení zaměstnanců soudů  

2. Podpora implementace doporučení Výboru pro spravedlnost a usmíření - 8 mil. 

€/2008 

Jeho činnost skončila v roce 2005. Tento výbor sledoval tři základní cíle:  

1. Zabýval se porušování lidských práv mezi lety 1956 a 1999 za účelem uspokojit 

právo příbuzných obětí na pravdu 

2. Dával tato porušování do kontextu s tehdejšími politickými, soudními a socio-

ekonomickými souvislostmi a příčinami 

3. Uchovával výsledky svého vyšetřování pro budoucí generace. 

 Navrhovaný projekt je v souladu s pokyny Akčního plánu, zejména pokyny 

stanovenými v podkapitole o lidských právech a základních svobodách v kapitole 2.1 o 
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politickém dialogu a reformách. Tento projekt by měl vyústit v založení Marockého 

institutu současné historie a národního muzea historie. 

C)Institucionální podpora – (13,5% rozpočtu) 

1. Dokončení administrativní reformy - 45 + 28 mil. €  

2. Program podpory Akčního plánu - 20 mil. € 

 

D)Ekonomický komponent – (31,5% rozpočtu) 

1. Soukromý sektor: program na podporu investic a exportu marockého průmyslu – 60 

mil. € /2008 

2. Odborné vzdělání - 30 mil. € v roce 2010 

3. Podpora zemědělství - 40 mil. € /2010 

4. Zkvalitnění komunikací v izolovaných oblastech infrastruktura - 25 mil. €/ 2010 

5. Energetický sektor: podpora pro reformu - 60 mil. €/ 2008 

 

E)Komponent: životní prostředí – (7,5% rozpočtu) 

1. Příspěvek fondu FODEP + čištění odpadních vod – 50 mil. € 
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Tunisko- 2005-2006 

Celkem 140 mil. € 

 

A)Komponent ekonomických reforem - (50% rozpočtu) 

1. Veřejná správa, instituce tržního hospodářství, Dauhá agenda - Projekt SAF V - 70 

mil. €  

 

B)Komponent rozvoj lidských zdrojů – (43% rozpočtu) 

1. Odborné vzdělávání - 30 mil. €:  

2. Středoškolské vzdělání - 30 mil. € 

 

C) Komponent: trvale udržitelný rozvoj – (7% rozpočtu) 

1.ONAS IV- 10 mil. € 

 

 

Tunisko 2007-2010 

Celkem 300 mil. € 

 

A) Komponent ekonomických reforem – (60% rozpočtu) 

1. Správa a konkurenceschopnost - 50 mil. € /2008 + 77 mil. € /2010 

2. Podpora Akčního plánu - 30 mil. €/ 2007 

3. Obchod - 23 mil. €/2008 

 

B) Komponent rozvoj lidských zdrojů – (21,5% rozpočtu) 

1. Podpora zaměstnanosti absolventů - 65 mil. €/2009 

 

C)Komponent: trvale udržitelný rozvoj – (18,5% rozpočtu) 

1. Ekologie- Energie - 43 mil. €/2007 

2. Výzkum a inovace - 12 mil. €/2009 
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Příloha č. 3 - Počet migrantů do vybraných evropských zemí podle 

národnosti (v tisících)153 

           

FRANCIE 
          

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Maroko  10,3  16,1  14,3  17,4  19,2  21,8  22,6  22,2  20,0  19,2 
2. místo 

Tunisko  3,6  5,3  4,0  5,6  6,6  7,8  9,4  8,8  7,9  8,2 
4. místo 

ITÁLIE 
          

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Maroko  7,3  24,9  24,7  17,8  26,1 ..  24,6  11,5  12,7  19,2 
3. místo 

Tunisko  1,5  5,8  6,8  6,5  8,0 ..  6,0  4,3  3,3  8,2 
13.  

místo 

BELGIE 
          

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Maroko  3,9  4,3  4,9  5,7  7,1  8,5  8,4  8,0  7,1  7,5 
3. místo 

                      
 

NIZOZEMÍ 
          

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Maroko  4,5  5,3  4,4  4,2  4,9  4,9  4,5  3,3  2,1  1,7 
9. místo 

                      
 

ŠPANĚLSKO 
         

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Maroko  6,9  10,6  14,9  38,3  39,5  40,2  40,9  58,8  69,3  60,8 
3. místo 

                      
 

 

                                                           
153 Data pochází z databáze OECD. In: www.oecd.org 
Data založená na evidenci obyvatelstva 
Belgie - Kritéria pro registraci cizinců: je držitelem povolení k pobytu a hodlají zůstat v zemi po dobu 
minimálně 3 měsíce (zdroj: Population Register, National Statistical Office) 
�izozemí - Kritéria pro registraci cizinců: je držitelem povolení k pobytu a hodlá zůstat v zemi po dobu 
alespoň 4 z příštích 6 měsíců.(zdroj: Population register, Central Bureau of Statistics) 
Španělsko - Kritéria pro registraci cizinců: bydliště v obci. Údaje se vztahují na zemi původu, a ne na 
zemi narození. (zdroj:Local register (Padron municipal de habitantes), National Statistical Institute (INE) 
Data založená na počtu povolení k pobytu 
Francie  - Data se skládají z těch, kteří vstupují do země jako stálí pracovníci a těch, vstupujících v rámci 
programů sloučení rodiny. (zdroj: ANAEM -Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations 
Itálie - Otázky povolení k pobytu, včetně těch krátkodobých (bez opakování), V zásadě to vylučuje 
sezónní pracovníky.(zdroj:ministerstvo vnitra) 
 

             Tunisko mezi prvními 15. nefiguruje 

Tunisko mezi prvními 13. nefiguruje 

Tunisko mezi prvními 15. nefiguruje 
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Téma a cíl práce 

Migrace obyvatel představuje významný dynamický proces, který zásadním způsobem 

ovlivňuje dlouhodobý vývoj lidstva. Evropa v současné době čelí silnému náporu 

nelegálních přistěhovalců, především z oblasti Afriky a zemí bývalého sovětského 

bloku. Následkem toho se otázka řízení migračních toků směrem do Evropy stává 

jednou z priorit společné zahraniční a bezpečnostní politiky celé Unie.  

     Rozlišujeme dva přístupy k řízení vnějších migračních toků. První, preventivní 

přístup, kterým se hodlám především zabývat, disponuje nástroji v podobě rozvojových 

programů a programů finanční pomoci třetím zemím. Jedná se o Evropskou politiku 

sousedství, která vznikla v roce 2004 a navázala tak na dosavadní spolupráci v regionu. 

Jejím primárním cílem je rozvíjení partnerství se zeměmi původu přistěhovalců i 

zeměmi tranzitu za účelem poskytnutí účinné rozvojové pomoci a podílení se na řešení 

konfliktů, které místní obyvatele nutí k odchodu ze země.  Předmětem mého výzkumu 

se stanou dvě severoafrické země, Tunisko a Maroko, na kterých hodlám ukázat 

fungování a případnou úspěšnost této politiky. Zvolila jsem je na základě několika 

společných znaků. Obě země patří mezi tradiční tranzitní i zdrojové země nelegálních 

přistěhovalců. Stejně tak disponují srovnatelnými politickými i socio-ekonomickými 

podmínkami v rámci severoafrického regionu a obě hrají ve středomořském dialogu 

důležitou úlohu. V roce 1995 se během konference v Barceloně staly členy 

ambiciózního projektu evropsko-středomořského partnerství, následně podepsaly 

asociační dohody a od ustavení Evropské politiky sousedství jsou jejími významnými 

členy. 

     Jelikož však tlak vyvolaný ilegální migrací, kterému jsou členské státy na jižní a 

východní hranici Evropské unie nuceny čelit, dosáhl nebývalého rozsahu, rozlišujeme 

druhý přístup řízení migrace v podobě tradiční metody operativní spolupráce na 

vnějších hranicích. Ta zajišťuje okamžitá a účelná opatření jak na vnitrostátní, tak na 

evropské úrovni. Jde především o doplňující opatření kontroly vnějších hranic či 

policejní spolupráce v oblasti nelegální migrace prostřednictvím agentury Frontex 

(Evropská agentura pro operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států), 

koordinující společné kontrolní a hlídkové operace nebo navazujícího Eurosuru 

(Evropský systém ostrahy hranic), jež by měl poskytnout technické zázemí pro 

spolupráci a vytvoření komunikační sítě mezi stávajícími vnitrostátními a evropským 

systémy kontroly hranic. 
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     Důležitost tohoto tématu bychom měli vnímat také v České republice. Zdánlivě se 

nás tento problém příliš netýká, ale i Česko je bezpochyby zemí tranzitní, v určité míře 

také zemí cílovou. Jako členský stát bychom měli být solidární se zeměmi, přijímajícími 

neúměrně vysoký počet ilegálních přistěhovalců a rovněž budeme sdílet závazky 

vyplývající ze společné imigrační politiky. To se týká kupříkladu rozšiřování stávající 

bilaterální spolupráce se třetími zeměmi.  

     Na celounijní úrovni je významnost tohoto fenoménu zcela patrná a v nejbližší době 

se projeví během francouzského předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2008. 

Společná imigrační politika je jednou z  pěti priorit.  

       

V této souvislosti jsem stanovila několik výzkumných otázek, kterými bych se chtěla 

zabývat:   

1. Lze pozorovat snahu o implementaci některých prvků tradiční spolupráce na vnějších 

hranicích do rámce novějšího preventivního přístupu? Do jaké míry spolu spolupracují? 

2. Projevuje se do této doby nějakým způsobem účinnost Evropské politiky sousedství 

na základě ekonomických, populačních či jiných ukazatelů v určených zemích? 

3. Jak se Evropská politika sousedství projevila na vzájemných vztazích Evropské unie 

a  vytyčených partnerských zemí? 

  

Zpracování 

Problematika migračních trendů a jejich řízení se neustále vyvíjí. Evropská politika 

sousedství je v rámci Evropské unie relativně novým prostředkem boje proti negativním 

migračním trendům a také pro tento její charakter považuji za užitečné provést 

podrobnější výzkum tohoto přístupu a jeho aplikaci v praxi. Jelikož je téma nové a není 

v literatuře dostatečně rozpracováno, nutí mě čerpat zejména z pramenů vydaných 

Evropskou komisí. Ve své práci budu analyzovat zprávy a dokumenty o vlastním 

programu, akční plány i zprávy o pokroku v jednotlivých zemích, které jsou pravidelně 

zveřejňovány, avšak neomezím se pouze na ně. Pro srovnání obou zemí hodlám využít 

metody komparace. Zaměřím se na vývoj a případný pokrok v oblasti politické, lidsko-

právní a ekonomické spolupráce, ale také kupříkladu novější politika udržitelného 

rozvoje, justiční spolupráce nebo nově vytvořené prostředky regulující migrační toky 

ještě na území vybraných států. Tyto poznatky budu kombinovat se statistickými údaji 

získanými prostřednictvím Evropského statistického úřadu (Eurostat), které práci dodají 
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ucelený charakter a doplní odpovědi na mé otázky. Údaje budou zahrnovat data 

relevantní k otázkám výzkumu, primárně hospodářské a populační indikátory.  

     Druhá část práce bude prezentovat vlastní kontrolu hranic (Frontex, Eurosur), kde se 

zaměřím na praktickou spolupráci a operace přímo na jižních vnějších hranicích a 

možnost propojení s preventivním přístupem na základě vzájemného dialogu, v rámci 

vytváření dohod o přidružení či akčních plánů Evropské politiky sousedství. I v tomto 

případě budu vycházet primárně z pramenů, zpráv a dokumentů, obou agentur. 

Struktura 

1.Vymezení  pojmů 

  1.1 Migrace – Imigrant 

2. Migrace - imigrace a Evropská unie 

3. Řízení vnějších migračních toků 

  3.1. Preventivní přístup - metoda spolupráce 

    3.1.1. Evropská politika sousedství 2004 

    3.1.2. Posílení Evropské politiky sousedství 2006 

    3.1.3. Tunisko 

    3.1.4. Maroko 

  3.2. Tradiční přístup - metoda ochrany hranic  

    3.2.1. FRONTEX  

    3.2.2. EUROSUR 

  4. Shrnutí, závěry a perspektivy 
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