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role Brazílie v rámci vztahů dvou regionálních integračních bloků – Evropské unie a 

Mercosuru a česko-brazilských vztahů v rámci Evropské unie. 
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Seznam zkratek 
 

ASEAN  Association of South-East Asia Nations 

BRIC   Brazil-Russia-India-China 

EBS   Evropská bezpečnostní strategie 

EGNOS  European Geostationary Navigation Overlay Service 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EIB   Evropská investiční banka 

ES   Evropská společenství 

ESVO   Evropské sdružení volného obchodu 

EU   Evropská unie / European Union 

EURATOM  Sdružení pro atomovou energii 

FTAA   Free Trade of the Americas 

G20   Skupina G20, skupina rozvojových států 

GATT   General Agreement on Tariffs and Trade 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IBSA   India-Brazil-South Africa 
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IFFIM   International Finance Facility for Immunisation 

ITER    International Thermonuclear Experimental Reactor  

LAC   Latin America and Carribean 
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MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MMF   Mezinárodní měnový fond 

OSN/UN  Organizace spojených národů / United Nations 
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PBC   Peace-building commission 

SAP   Společný akční plán 

SELA   Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

SZBP   Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

SZP   Společná zemědělská politika 

UNASUR  Jihoamerické společenství států 

UNAIDS  Společný program OSN na boj proti HIV/AIDS 

UNITAID Mezinárodní fond na podporu třetím zemím zabývající se 

nákupem léčiv proti nemocem typu HIV/AIDS 

USA   United States of America 

WTO   World Trade Organisation, Světová obchodní organizace 
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Úvod 
 

 Tématem práce je strategické partnerství Evropské unie („EU“) a Brazílie. 

Vzhledem k faktu, že Evropská unie dlouhodobě patří mezi nejdůležitější aktéry na 

mezinárodním poli, nabývá i otázka strategických partnerství na významu. Strategická 

partnerství jsou stále velice novým tématem a jejich struktura se v konkrétních 

případech odlišuje. Evropská unie totiž prozatím nestanovila společnou politiku pro 

tento druh spolupráce, tedy pro spolupráci nejvyšší úrovně. 

 Z pohledu práva Evropské unie můžeme definovat strategické partnerství jako 

geopolitický princip jednání nebo, lépe řečeno, strukturování metod ve vnějších 

vztazích Evropské unie1. Jednotlivá partnerství jsou rozvíjena v rámci pravidelně 

konaných summitů a dalších setkání v souvislosti s konkrétními formami spolupráce. 

Základní část společnou pro všechna strategická partnerství Evropské unie obsahuje 

Smlouva o Evropské unii, konkrétně článek 11.2 Zde definované cíle Společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky („SZBP“), zejména ochrana lidských práv, 

demokracie a také boj proti terorismu jsou obsaženy v každém strategickém 

partnerství. 

 Jak se vyvíjela spolupráce mezi Evropskou unií a Brazílií? Proč došlo 

k navázání strategického partnerství právě se zemí Jižní Ameriky? A jakou podobu 

toto partnerství má? To jsou otázky, kterým se do současnosti nevěnovala žádná práce 

v českém prostředí. Vzhledem k aktuálnosti problematiky strategických partnerství, 

včetně strategického partnerství EU s latinskoamerickým gigantem Brazílií, je i 

absence zpracování této otázky důvodem, proč jsem zvolila toto téma. 

 Pro středoevropany je region Latinské Ameriky stále velice vzdálený a 

nepřístupný, a proto by podrobné zmapování vzájemných vztahů Evropské unie a 

Brazílie mohlo být přínosem i v tomto směru. Cílem této práce je analyticko-

deskriptivní metodou představit konkrétní případ strategického partnerství Evropské 

unie s Brazílií s důrazem na faktory ovlivňující tuto spolupráci. Snaží se zodpovědět 

následující otázky: Jaké jsou důvody navázání strategického partnerství právě 

s Brazílií? Jakou formu partnerství má? Co strategické partnerství může přinést oběma 
                                                 
1 MESQUITA CEIA, E., The new approach of the European Union towards Mercosur: what is behind 
the launch of the strategic partnership with Brazil and what are its chances of being effective?, Saarland 
University, 2008, str.17  http://www.ies.be/node/437 , 7.května 2009    
2 Consolidated version of the Treaty of European Union, C321/E1, 29. 12. 2006 
 http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325EN.000501.html, 6.dubna 2009 
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stranám? Má spolupráce reálnou šanci na úspěch či ztroskotá na neschopnosti 

vzájemné domluvy a kompromisu? Jakou roli hraje Brazílie v rámci regionální 

integrace?  

 

 V první kapitole se zaměřím na vztah Evropské unie k strategickým 

partnerstvím a důvody pro jejich navazování. Vysvětlím principy Evropské 

bezpečnostní strategie a koncept efektivního multilateralismu.  

 Druhá kapitola pojednává o vývoji euro-brazilských vztahů od přelomu 

padesátých a šedesátých let do roku 2007, kdy bylo uzavřeno strategické partnerství. 

Kapitola je rozdělena na několik částí odrážejících jednotlivé fáze vývoje brazilské 

zahraniční politiky. 

 Třetí, stěžejní kapitola této práce představuje samotné strategické partnerství od 

jeho počátku. Nejprve rozeberu dokument Towards an EU-Brazil Strategic 

Partnership3, který představuje základní náčrt budoucí spolupráce. Tento dokument 

byl po představení Evropskou komisí Evropskému parlamentu a Radě EU a po svém 

schválení uveden jako návrh podoby strategického partnerství na historicky prvním 

summitu EU-Brazílie, který se konal v červenci 2007. Poté se zaměřím na praktickou 

část partnerství a plnění jednotlivých bodů spolupráce vymezených výše zmíněným 

dokumentem. V závěru kapitoly se budu věnovat konkrétní formě spolupráce v podobě 

Společného akčního plánu, který byl přijat na druhém summitu EU-Brazílie v prosinci 

2008. 

 Jakou roli hraje Brazílie v rámci vztahů Evropské unie a regionální organizace 

Mercosur budu zkoumat v následující kapitole. Jedním z pilířů strategického 

partnerství je totiž záměr použít Brazílii jako prostředníka při vyjednávání nové 

dohody mezi Evropskou unií a Mercosurem, která v posledních letech uvízla na bodu 

mrazu. 

 Poslední, pátá kapitola se s ohledem na české předsednictví Radě EU v první 

polovině roku 2009 věnuje česko-brazilským vztahům v souvislosti s českým 

členstvím v Evropské unii. 

 

                                                 
3 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30.5. 2007, http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf , 5. 
května 2009 
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 V českém prostředí neexistuje žádná studie, která by se podrobněji věnovala 

jak strategickým partnerstvím, tak konkrétně vztahům Evropská unie – Brazílie. 

Zahraniční literatura nabízí větší množství zdrojů, nicméně i tak se nedá hovořit o 

dostatečném pokrytí tohoto tématu. Na španělské Universidad Complutense de Madrid 

se vztahům Evropské unie, resp. Evropských společenství a Brazílie věnuje dr. Bruno 

Ayllón, který publikoval několik studií, z kterých v práci čerpám. Tyto studie byly 

publikovány zejména ve španělských a brazilských odborných časopisech. 

 S ohledem na výše uvedené důležité místo v použité literatuře zaujímají 

primární zdroje. Přístup k těmto dokumentům je poměrně snadný, k dispozici jsou 

hlavní smlouvy mezi ES/EU a Brazílií, Country Strategy Papers a další. Nicméně, co 

se obecných informací o strategických partnerstvích týče, Evropská unie nemá ucelený 

dokument, který by se této problematice v rámci SZBP věnoval.  Efektivnímu 

multilateralismu a s tím spojené otázce strategických partnerství se zeměmi skupiny 

BRIC4 se věnuje studie Partnership for Effective Multilateralism, EU Relations with 

Brazil, China, India and Russia, vydaná Institutem pro strategická studia působícím při 

Evropské unii. Na internetových stránkách Evropské komise, věnovaných zahraniční 

politice EU je sekce Latinské Ameriky, jsou k dispozici informace týkající se 

spolupráce s regionálním sdružením Mercosur5.  

  

 Oproti původnímu projektu práce jsem částečně přesunula obsah třetí kapitoly, 

která by byla v původní podobě až příliš obsáhlá. Analýza euro-brazilských vztahů od 

r. 1995 do r. 2007 je tedy součástí druhé kapitoly, která je tím pádem vedena formou 

historické analýzy. Zároveň jsem do třetí kapitoly zahrnula výstup druhého summitu 

EU-Brazílie, který se uskutečnil až koncem roku 2008. 

 

  

 

 

                                                 
4 Termín poprvé použit r. 2003 společností Goldman Sachs pro skupinu zemí, jejichž současný 
ekonomický růst a hospodářský a politický význam je předurčují k zaujmutí prvořadé role na světové 
úrovni ve středně- a dlouhodobém (rok 2050) výhledu. 
 O’NEILL, J., Dreaming with BRICs: The Path to 2050, Global Economics Paper n°99, 
http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/book/99-dreaming.pdf, 7.března 2009 
5 Mercosur či Mercosul –  Mercado Común del Sur/de Sul je regionální organizace zemí Jižní Ameriky, 
oficiálně založena r.1991, její kořeny však sahají do poloviny 80.let a počátku spolupráce Argentiny a 
Brazílie. www.mercosur.int 
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1 Evropská unie vstříc strategickým partnerstvím 
 

Uzavření strategického partnerství je v dnešní době jedním z hlavních nástrojů 

zahraniční politiky Evropské unie  jak spolupracovat s dalšími oblastmi a státy světa. 

Tato strategická partnerství se uzavírají z mnoha různých důvodů, mezi které řadíme 

např. obchod, vědu, výzkum, vzájemnou technologickou spolupráci, podporu při 

dodržování pravidel udržitelného rozvoje a další.  

 Evropská unie považuje otázku spolupráce s významnými státy světa za 

klíčovou, a má tedy velký zájem na jejím prohlubování a na vymezování dalších 

okruhů společných zájmů. V současné době je strategickým partnerem Evropské unie 

řada zemí. Mezi nejdůležitější patří Spojené státy americké, Japonsko, Kanada, Čína, 

Indie, Rusko, Brazílie. První tři vyjmenované státy představují partnerství s vyspělými 

zeměmi, které se „zaměřuje na konsolidování společných aktivit a vytváření 

synergií“.6 Prioritami EU však nejsou jen rozvinuté ekonomiky, nýbrž i rozvojové 

země, u kterých jsou přesně vytyčeny body spolupráce a společných zájmů. Ty se 

orientují zejména na globální rozvoj, odstranění chudoby, zvýšení úrovně školství či 

celkové úrovně obyvatel třetího světa. Mezi tyto země řadíme i Brazílii, která je 

předmětem této práce. Brazílie patří do skupiny strategických partnerů EU 

označovaných jako BRIC, což je zkratkou pro Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. Právě 

Brazílie byla poslední zemí této skupiny, která navázala užší styky s Evropskou unií, a 

to během portugalského předsednictví v druhé polovině roku 2007.  

Studie vypracovaná organizací SELA7, pro Setkání latinskoamerické rady 

pořádané v srpnu 1982 rozdělila vnější vztahy Evropských společenství (ES) do osmi 

okruhů dle významu jednotlivých partnerských zemí od nejdůležitějších po ty nejméně 

významné pro ES. 

 Do prvního okruhu spadaly země s nejvyšší mírou integrace a spolupráce s ES, 

což jsou samotné členské země doplněné o země kandidující na vstup do ES.8 

V druhém okruhu byly země patřící do Evropského sdružení volného obchodu 

(„ESVO“), s nimiž se ES dohodla na snížení kvantitativních omezení vzájemného 

obchodu. Třetí okruh tvořily tři státy – Spojené státy americké, Japonsko a Kanada, 
                                                 
6 PERGLOVÁ, T., Strategická partnerství ve výzkumu a vývoji, Akademický bulletin AV ČR, 2007, 
vol. 07-08, http://abicko.avcr.cz/cs/2009/02/index.html, 22. února 2009 
7 SELA –Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, ekonomické sdružení zemí Latinské 
Ameriky a Karibiku ustavené 17. října 1975 Panamskou konvencí, www.sela.org 
8 Země kandidující do ES v době vzniku studie, tzn. na počátku 80.let. 



13 
 

tedy státy, se kterými dnešní Evropskou unii pojí strategické partnerství a nejužší 

forma spolupráce. V dalším, čtvrtém okruhu se nacházelo Turecko, Kypr či Malta, 

země spojené s ES dohodou o spolupráci a v budoucnu i záměrem vytvořit celní unii. 

Pátou skupinou byly státy, které řadíme do skupiny ACP, tj. Afrika, Karibik, Pacifik9, 

šestá skupina zahrnula země severní Afriky, tzv. Maghrebu. Sedmý okruh 

představovaly země skupiny ASEAN10, Indie, Pákistán, Bangladéš či Srí Lanka – 

země, s kterými ES podepsala dohodu o obchodní spolupráci. Dále do tohoto okruhu 

patřila i Brazílie, Mexiko nebo Uruguay a další latinskoamerické státy. Poslední, osmý 

okruh byl tvořen zbylými státy světa, jejichž význam nebyl pro ES natolik veliký.11 

V této souvislosti můžeme vidět, že Brazílie patřila do předposledního okruhu zájmu 

ES a nyní je jedním ze strategických partnerů Evropské unie. Vnější vztahy se tedy 

výrazně proměnily, jak uvidíme v dalších částech práce. 

 

1.1 Evropská bezpečnostní strategie a její plnění 

 

 V dnešní době však zahraniční politika Evropské unie má již odlišnou 

strukturu, než tomu bylo v 80. letech. V roce 2003 byla Radou EU schválena Evropská 

bezpečnostní strategie (EBS) s názvem Bezpečná Evropa v lepším světě.12 Ta vymezila 

hlavní oblasti zájmu a zejména hrozeb, kterým je nutno v dnešní době čelit. Mezi 

obecné hrozby patří terorismus, regionální konflikty, organizovaná trestná činnost a 

další. Byly vymezeny strategické cíle a kroky k jejich dosažení, aby byla posílena 

bezpečnost nejen v Evropě, ale i na celém světě. Jedním z těchto strategických cílů je 

vytvoření mezinárodního řádu založeného na efektivním multilateralismu (viz kapitola 

1.2). Aby tento řád mohl být vytvořen a fungoval, je nutné prohloubit spolupráci 

s Organizací spojených národů („OSN“) a posílit její pravomoci a pozici na 

mezinárodním poli. 

                                                 
9 ACP, signatářské země Konvence z Lomé, která byla podepsána v únoru 1975 v Lomé, Togo. Tato 
dohoda navázala spolupráci v oblasti obchodu a pomoci mezi Evropským společenstvím a danými 
zeměmi. http://www.acpsec.org/index.htm, 2.3.2009 
10 ASEAN – Sdružení států jihovýchodní Asie 
11 HOLANDA CAVALCANTI, G., A Comunidade Económica Européia e o Brasil, Revista Brasileira 
de Política Internacional, 1988, vol. 121-122, n°31,  str. 5-20 
12 Bezpečná Evropa v lepším světě – Evropská bezpečnostní strategie, 12. 12. 2003 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf, 2.března 2009 
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 Za tímto účelem jsou od r. 2003 posilována partnerství EU s jednotlivými státy 

a mezinárodními organizacemi. Klíčovým spojencem EU v mezinárodním systému 

jsou Spojené státy americké a tedy transatlantické partnerství, jehož hlavním 

vyjádřením je Organizace severoatlantické smlouvy („NATO“). Nezanedbatelný 

význam při posilování mezinárodního řádu a multilateralismu mají bezpochyby i 

regionální organizace, jako je například Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě či Rada Evropy, z mimoevropských můžeme jmenovat organizaci sdružující 

země Jižní Ameriky – Mercosur, ASEAN či Africkou unii.13 Dále strategie navrhuje 

postup jak dosáhnout vytyčených cílů, tzn. větší aktivitu v plnění strategických cílů, či 

poskytování podpory OSN v boji proti hrozbám celosvětovému míru a bezpečnosti. 

Dle dokumentu je EU odhodlána posílit spolupráci s OSN s cílem pomoci zemím, ve 

kterých skončily konflikty, a zvýšit svou podporu OSN v případech krátkodobého 

zvládání krizí. Nutná je také soudržnost a spolupráce s partnery, kdy formou programů 

evropské pomoci či vojenských možností států mohou společně ovlivnit bezpečnost 

jako nejdůležitější předpoklad rozvoje.14 
 Na Evropskou bezpečnostní strategii navázala o pět let později Zpráva o 

provádění Evropské bezpečnostní strategie – Zajišťování bezpečnosti v měnícím se 

světě15, která zhodnotila naplňování EBS a navrhla další postup s ohledem na změnu 

bezpečnostní situace ve světě. Znovu je kladen důraz na posilování strategických 

partnerství, a to nejen s partnery tradičními, jako jsou Spojené státy americké („USA“) 

či Kanada a Japonsko, ale i se zeměmi dalších regionů, např. Brazílií, Jihoafrickou 

republikou nebo Indií. K prohlubování vztahů dochází i s mezinárodními 

organizacemi. Evropské unii bylo doporučeno více se zaměřit na oblast mezinárodní 

spravedlnosti a lidských práv, udržet klíčovou roli Rady bezpečnosti OSN a 

přizpůsobit Mezinárodní měnový fond („MMF“) novodobé realitě.16  

 

 

                                                 
13 Bezpečná Evropa v lepším světě, Evropská bezpečnostní strategie, 12. 12. 2003, str. 9, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf , 2. března 2009 
14 Bezpečná Evropa v lepším světě, Evropská bezpečnostní strategie, 12. 12. 2003, str.11 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf,  2. března 
15 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/CS/reports/104642.pdf , staženo  
8.března 2009 
16 Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie – Zajišťování bezpečnosti v měnícím se světě, 
Brusel 11. prosince 2008, S407/08, 
 http://www.consilium.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/CS/reports/104642.pdf , staženo 8. 
března 2009 
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1.2 Koncept „efektivního multilateralismu“ 

 

 Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, jedním ze způsobů dosažení 

bezpečnosti ve světě je vytvoření mezinárodního řádu pomocí efektivního 

multilateralismu. Samotná definice multilateralismu prošla svým vývojem. V roce 

1990 Robert Keohane definoval multilateralismus jako „koordinační činnost národních 

politik tří a více států“.17 Tuto definici doplnil o dva roky později John Ruggie, který 

Keohanovu formulaci označil za nominální a neúplnou, protože „multilateralismus 

není založen pouze na koordinaci národních politik tří a více států, (...) ale i na určitých 

principech, kterým se tyto státy podřizují.“18 

Dosažení efektivního multilateralismu spočívá ve stanovení pravidel a norem, 

jejichž základem by měla být Charta OSN. Posílení mezinárodní pozice OSN je klíčem 

pro vytvoření a udržení efektivního multilateralismu, který je pro EU prioritou. 

Evropská unie by také měla podporovat reformu OSN, zejména pak Rady bezpečnosti. 

Toto podmiňuje úzkou spolupráci EU a OSN a také nutnost EU dosáhnout globální 

perspektivy, která „odráží její širokou vnitřní rozmanitost a zároveň naplňuje 

očekávání taková, jaká se samotná EU snaží vyvolávat celosvětově.“19 Evropská unie 

musí být aktivnějším a soudržnějším hráčem a musí se snažit najít optimální pozici 

mezi nejvýznamnějším globálním hráčem – Spojenými státy a zbytkem mezinárodní 

komunity.20  

Noví globální hráči, jakými jsou zejména země BRIC, vidí pozici EU každý 

jiným způsobem. Pro Čínu a Brazílii je Evropská unie celosvětovým politickým 

aktérem, jehož důležitost jde daleko za hranice obchodu. Oba tyto státy vidí Evropskou 

unii v pozici protiváhy USA a možnosti udržení stability a rovnováhy světa z jiných 

důvodů. Čína považuje EU za hlavní světovou ekonomickou sílu a za svého partnera 

zejména v oblasti vědy a technologické spolupráce, avšak také jako nejvýznamnějšího 

strategického partnera pro dosažení svého nejžádanějšího cíle – klidného 
                                                 
17 KEOHANE, R., Multilateralism: An Agenda for Research, International Journal, 1990, vol. 45 
str.731 
18 RUGGIE, J., Multilateralism: An Anatomy of an Institution, International Organisation, 1992,Vol. 
46, n°3, str.566-568 
19 GREVI, G., VASCONCELOS, A. de, Partnership for Effective Multilateralism, EU Relations with 
Brazil, China, India and Russia, Chaillot Paper n°109, Institute for Security Studies, 2008, str. 12 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp109_01.pdf,  staženo 22.března 2009 
20 GRAHAM, K., Towards Effective Multilateralism, The EU and the UN: Partners in Crisis 
Management, European Policy Centre, Working Paper n°13, 2004, 
http://se1.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID=ISN&fileid=127EACB3-4E7C-695E-D3B4-
17F6640A674F&lng=en , staženo 22.března 2009 
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ekonomického rozvoje.21 Z pohledu Brazílie je EU brána také jako důležitý 

ekonomický partner, ale především jako zdroj inspirace pro vlastní regionální 

integraci, například v rámci organizace Mercosur. Další dva státy ze skupiny zemí 

BRIC – Indie a Rusko nahlížejí na Evropskou unii poměrně odlišně. Indie vždy brala 

EU jako obchodního partnera, a tedy se skepticismem pozoruje ambice EU hrát 

relevantní politickou a bezpečnostní roli v mezinárodním kontextu. Rusko vidí EU 

zejména jako důležitého partnera v energetickém sektoru, který pro vztah EU-Rusko 

nabývá v poslední době čím dál většího významu, ovšem z pohledu Moskvy se nedá 

mluvit o spokojenosti, co se týče tendence EU přebírat hlavní úlohu v politice 

sousedství.22 

S pojmem multilateralismus se pojí také termín „multipolarismus“; tyto však 

nejsou synonymy. Multipolarismus je vyjádření způsobu, jak je síla a moc rozmístěna 

na světové úrovni, multilateralismus je spíše vyjádření toho, jak by měla být moc a síla 

použita a k čemu by její prostředky měly vést.23 Typickými zastánci multipolarismu 

jsou Rusko a Čína, pro které je zásadní být protiváhou tomu, co bychom mohli označit 

jako „americká hegemonie“. Tedy oponovat Spojeným státům v podobě politiky 

„harmonického světa“ v případě Číny a ruské „suverénní demokracie“. Brazílie 

potvrzuje převahu multipolarismu nad multilateralismem, což je dle jejích slov 

způsobeno nespravedlivým rozdělením působnosti v mezinárodních institucích 

celosvětové vlády, jako je např. Rada bezpečnosti OSN, které tak oslabuje 

multilateralismus.24 Všichni z nových světových aktérů ale souhlasí, že 

multilateralismu může být dosaženo jedině skrz multipolarismus. Aby k tomu došlo, je 

nutné, aby EU pracovala v rámci systému pravidel a norem, a pokud chce být EU 

skutečným globálním hráčem a zvýšit tak svůj vliv, potřebuje, aby tento systém přijali 

i ostatní aktéři za svůj. To znamená silné postavení mezinárodních organizací 

                                                 
21 GREVI, G., VASCONCELOS, A. de, Partnership for Effective Multilateralism, EU Relations with 
Brazil, China, India and Russia, Chaillot Paper n°109, Institute for Security Studies, 2008, str.19, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp109_01.pdf, 22. března 2009 
22 Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy) je jedním z pilířů evropské politiky 
vnějších vztahů. Cílem je dosáhnout stability států sousedících s EU, přičemž důraz je kladen i na 
dodržování zásad demokracie. Tento koncept je zakotven v Evropské bezpečnostní strategii z roku 
2003. http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-dossier/evropska-politika-sousedstvi-000048, 2.května 
23 GREVI, G., VASCONCELOS, A. de, Partnership for Effective Multilateralism, EU Relations with 
Brazil, China, India and Russia, Chaillot Paper n°109, Institute for Security Studies, 2008, str.22  
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp109_01.pdf, 22. března 2009 
24 AMORIM, Celso, Brazil’s Multilateral Diplomacy, 5. 11. 2007 
http://www.mre.gov.br/ingles/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=3219,  
5. května 2009 
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zaměřených na otázky míru a bezpečnosti, jejich partnerství a spolupráci s EU a 

schopnost efektivně čelit celosvětovým problémům. 

Efektivní multilateralismus je tedy způsobem, jak mohou jednotliví aktéři 

společně jednat při řešení problémů. Co se týče otázky světového míru, EU chce, aby 

jak mezinárodní organizace, tak smlouvy, dohody a režimy spolupracovaly a jednaly 

natolik efektivně v případě porušení pravidel, aby míru mohlo být dosaženo a, hlavně, 

aby bylo možné ho i udržet. Je však nutné, aby byl přijat koncept efektivního 

multilateralismu nejen hlavními světovými aktéry, nýbrž celou společností, aby bylo 

možné úspěšně eliminovat současné hrozby. Vytvoření sítě strategických partnerství je 

důležitým cílem, bez kterého není možné dojít k řešení zásadních globálních problémů. 

Evropská unie připouští použití vojenské síly v rámci efektivního multilateralismu za 

určitých okolností, které výrazně ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost. To musí být 

zastřešeno Organizací spojených národů ve spolupráci s regionálními organizacemi a 

novými světovými aktéry, tedy zeměmi BRIC a Jihoafrickou republikou (JAR), kterou 

také pojí s EU strategické partnerství od července 2008. 

 

Strategická partnerství prošla od roku 2003, kdy byla publikována Evropská 

bezpečnostní strategie, výraznou proměnou a vývojem. Jednotlivá partnerství však 

nemohou být posuzována podle stejných měřítek a za stejných podmínek. Všechna 

strategická partnerství s Evropskou unií sledují sice stejné základní zájmy, ovšem 

flexibilita musí být nedílnou součástí jejich interpretace a formulace. Mezi společné 

základní ukazatele, které vytváří jednotlivé strategické partnery EU, patří „sdílené 

zájmy v zásadních záležitostech, reciprocita či víceúrovňová, strukturovaná spolupráce 

ve více či méně rozsáhlé škále technických záležitostí.“25 Bilaterální vztahy jsou 

navazovány s úmyslem dlouhodobého trvání, a proto je nutné neustále dbát na to, aby 

partnerství nestagnovalo. Důležité je stanovení vzájemného mixu priorit EU a jejích 

strategických partnerů. Tyto priority se různí s ohledem na časový horizont. 

Z krátkodobého hlediska se jako stěžejní jeví jiné záležitosti než z pohledu středně- až 

dlouhodobého, který je pro námi popisovaný druh partnerství ovšem důležitější. 

 Stejně jako na samotnou Evropskou unii nahlíží partnerské země z jiných úhlů 

pohledu, tak i na svou roli globálních aktérů pohlíží každá země zvlášť. To vše 

                                                 
25 GREVI, G., VASCONCELOS, A. de, Partnership for Effective Multilateralism, EU Relations with 
Brazil, China, India and Russia, Chaillot Paper n°109, Institute for Security Studies, 2008, str.159, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp109_01.pdf, 22. března 2009 
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přispívá k utváření EU jakožto strategického partnera a tím pádem i jako globálního 

aktéra. Strategické partnerství sleduje nejen upevnění vzájemných vztahů, ale i 

obchodní zájmy; typickým příkladem jsou partnerství se zeměmi jako Čína, Rusko či 

Indie, kdy strategické partnerství slouží jako nástroj prohloubení jejich zájmů a 

priorit.26 Nesmíme však zapomenout, že Evropská unie není jediným hráčem „na 

trhu“, se kterým je možné strategické partnerství uzavřít. Jsou zde hlavně Spojené státy 

americké, vůči kterým bývá strategické partnerství mezi EU a dalším státem často 

uzavírané jako výraz potřeby (znovu)nastolení rovnováhy ve světové politice 

dominované USA. Strategická partnerství obecně by měla být brána jako klíčový 

nástroj stupňující ambice EU posílit efektivní multilateralismus. Proto by měla 

partnerství přispívat k rozvoji regionální a inter-regionální spolupráce, ne je obcházet a 

opomíjet jejich význam. 

 

 

2 Vývoj vztahů mezi Brazílií a ES od konce 50. let do roku 

2007 
 

 Vzájemné vztahy mezi Brazílií a Evropskou unií, resp. ES nejsou otázkou 

posledních dvou desetiletí, jejich historie sahá až do samých počátků Evropských 

společenství, na přelom let padesátých a šedesátých. Bezprostředně po podepsání 

Římských smluv27 v roce 1957 se v Brazílii vytvořily dvě skupiny reagující na danou 

situaci naprosto odlišně. První vnímala Evropské hospodářské společenství („EHS“) 

jako hrozbu pro Brazílii a celou Latinskou Ameriku, druhá skupina naopak viděla 

v nově vytvořené organizaci  inspiraci k vlastní formě integrace a možnost získat 

významné místo v mezinárodní ekonomice.28  

Vývoj vzájemných vztahů je možno rozdělit do několika období – prvním je 

období od podepsání smlouvy o EHS po počátek 70. let, kdy celý svět zasáhla ropná 

krize a Brazílie se ocitala pod správou vojenského režimu, který trval až do poloviny 
                                                 
26 GREVI, G., VASCONCELOS, A. de, Partnership for Effective Multilateralism, EU Relations with 
Brazil, China, India and Russia, Chaillot Paper n°109, Institute for Security Studies, 2008, str.155 
 http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp109_01.pdf, 22. března 2009 
27 Římské smlouvy jsou zakládající smlouvy EHS a EURATOM (Evropské sdružení pro atomovou 
energii), z kterých se vyvinula dnešní Evropská unie. 
28 AYLLÓN, B., Encuentros y desencuentros en las relaciones de Brasil con la Comunidad Economica 
Européa (1957-2000), Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 2001, n°54-55, str. 166 
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80. let. Druhým je období do r. 1986, tedy do roku podepsání Jednotného evropského 

aktu29, následované obdobím do r. 1995, kdy byla ratifikována nová dohoda o 

spolupráci mezi Brazílií a EU30 a kdy začíná nová éra brazilské zahraniční politiky pod 

vedením prezidenta Cardosa. Posledním a stále trvajícím důležitým obdobím pro 

brazilskou zahraniční politiku je od roku 2002, resp. 2003 vláda prezidenta Lula da 

Silvy. Právě během jeho druhého funkčního období Brazílie navázala strategické 

partnerství s Evropskou unií, a postavila se tak na úroveň nejvýznamnějších partnerů 

Evropy. 

 

2.1 Vztahy Brazílie – ES od Římské smlouvy do r. 1995 

 

 Počátky euro-brazilských vztahů nebyly tak jednoduché, jak by se v dnešní 

době mohlo zdát. Brazílie Římskou smlouvu o založení Evropského hospodářského 

společenství neuznala ihned, a to s ohledem na možný nesoulad mezi obsahem této 

smlouvy a článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu („GATT“31) 

o liberalizaci trhu a uvolnění světového obchodu.32  

 Právě toto, společně se zavedením Společné zemědělské politiky („SZP“) 

v roce 1962, způsobilo, že počátky vztahu Brazílie-EHS byly poznamenány konflikty 

a vzájemným neporozuměním. Brazilské obavy nepramenily tolik ze samotného 

vzniku společného evropského trhu, jako ze zvýhodňování bývalých koloniálních 

území členských států Evropského hospodářského společenství.33  

 S ohledem na export brazilských produktů existoval ještě větší důvod 

k obavám než nesoulad Římské smlouvy a článku XXIV GATT. Tím byl status 

zámořských území, zejména bývalých francouzských kolonií, které vyvážely své 

                                                 
29 Jednotný evropský akt byl první významnou revizí Římských smluv, zavádí jednotný vnitřní trh a 
další právní úpravy. http://www.euroskop.cz/gallery/2/763-jea.pdf,  6. května 2009 
30 Rámcová dohoda o spolupráci byla podepsána v červnu 1992, ratifikována až o tři roky později. 
31 GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, poprvé podepsáno v r. 1947, de facto předchůdce 
Světové obchodní organizace. 
32 Článek XXIV GATT umožňuje vytváření regionálních obchodních dohod včetně celních unií a zón 
volného obchodu. Tyto dohody (v souladu s odstavci 5, 6, 7 a 8 článku XXIV a výkladu tohoto článku) 
však jsou přípustné pouze tehdy, nezavádí-li ve vztahu k obchodním partnerům, kteří nejsou členy 
takové dohody, celkově vyšší poplatky či větší omezení obchodu, než tomu bylo před jejím uzavřením. 
Pokud dojde ke zjištění, že se jednotlivé dohody výše uvedenými paragrafy neřídí, mají určitý čas na 
nápravu a kompenzaci vůči znevýhodněným státům.  
Blíže http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regatt_e.htm, 6. května 2009 
33 BUENO, C., A diplomacia brasileira e a formação do Mercado Comum Europeu, Revista Brasileira 
de Política Internacional, 1993, Vol. 36, n°2, str. 2 
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produkty do států EHS za stejných podmínek jako členské státy. To výrazně 

znevýhodňovalo a ztěžovalo export kakaa, cukru či kávy z Brazílie do evropských 

států. Brazílie se proti tomuto rozhodla protestovat a své výhrady dala najevo na 

XII. zasedání Všeobecné dohody o clech a obchodu 17. října 1957 a o rok později i na 

schůzi Valného shromáždění OSN.34 

 Přes všechny tyto počáteční problémy a nesrovnalosti byla však Brazílie stále 

nakloněna dialogu s EHS a její představitelé navrhli vytvoření společné komise. Toto 

spojení se nakonec kvůli evropské straně neuskutečnilo, a to ze dvou důvodů. Za prvé 

ze strachu z vytvoření precedentu a za druhé tyto společné komise v době podání 

brazilského návrhu nebyly zvykem, žádná podobná neexistovala, a o jejich potřebnosti 

a významu se tedy nevedla žádná diskuze. 

 Formální diplomatické vztahy mezi EHS a Brazílií byly navázány v květnu 

1960, kdy velvyslanec Augusto Frederico Schmidt předal pověřovací listiny do rukou 

Jeana Rey, zodpovědného za vnější vztahy v první Komisi.35 Ustavení diplomatických 

vztahů bylo potvrzeno o necelý rok později, 23. ledna 1961, vytvořením brazilské 

delegace při EHS.36 I přes počáteční problémy ve vzájemných vztazích si Brazílie byla 

dobře vědoma významu EHS a nechtěla ztratit příležitost být prvním státem Latinské 

Ameriky, který naváže vztahy s evropskou organizací. První desetiletí vzájemných 

vztahů proběhlo poměrně nevýrazně, kromě uzavření Dohody o spolupráci mezi 

EURATOM a Brazílií v červnu 196137 nedošlo k žádné významnější spolupráci až do 

r. 1973, kdy došlo k uzavření nové dohody o vzájemném obchodu.38 

  

 Sedmdesátá léta jsou ve znamení první vlny rozšíření ES39 o Velkou Británii, 

Dánsko a Irsko, ropné krize a v roce 1979 vytvoření Evropského měnového systému, 

který měl za cíl sblížit ekonomiky jednotlivých členských států. Pro Brazílii znamenala 

70. léta také změny. Vojenský režim, který v zemi panoval od převratu v květnu 
                                                 
34 AYLLÓN,B., Los Diplomáticos Brasileños y las Relaciones Brasil-CEE, A Politica Externa 
Brasileira na Visão dos seus Protagonistas, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, str.82 
35 Komise EHS. Jean Rey byl v letech 1958-1967 členem Evropské komise zodpovědný za vnější 
vztahy, poté nahradil ve funkci předsedy Komise Waltera Hallsteina, kde působil až do r. 1970. 
36 AYLLÓN,B., Los Diplomáticos Brasileños y las Relaciones Brasil-CEE, A Politica Externa 
Brasileira na Visão dos seus Protagonistas, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, str.83 
37 Tato dohoda vstoupila v platnost v roce 1965 na dobu dvaceti let.  
Zdroj: The European Community and Brazil, Europe Information External Relations, 1980, str.4 
http://aei.pitt.edu/8259/01/31735055282416_1.pdf, 4.května 2009 
38 The European Community and Brazil, Europe Information External Relations, 1980, str.3 
http://aei.pitt.edu/8259/01/31735055282416_1.pdf ,4.května 2009 
39 Pro vztahy od r.1967 do r.1992 budu používat označení Evropská společenství (ES), které zavedla 
Slučovací smlouva. 
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196440, naznačil v roce 1970 vůli změnit svoji strategii zahraniční politiky vůči ES 

zejména v oblasti obchodu. V žargonu Evropského společenství jsou tyto první užší 

kontakty označovány jako spolupráce „první generace“.41 Tyto dohody byly uzavírány 

mezi ES a zeměmi Latinské Ameriky s největším ekonomickým potenciálem. Ve 

vztahu k Brazílii bylo uzavření takovéto dohody poměrně náročné, jelikož pro Brazílii 

bylo klíčové, aby produkty jako např. káva či cukr, tj. její hlavní vývozní komodity, 

měly volnou cestu na evropské trhy. V roce 1973 byla uzavřena dohoda o obchodu, 

která však v praxi stávající situaci exportu určitých produktů nezměnila.42 

 Dohodami „druhé generace“ jsou označovány ty smlouvy, které nejsou 

založeny pouze na obchodní spolupráci, ale již také na spolupráci politické.43 

Představují nový rozměr spolupráce mezi ES a Latinskou Amerikou, a to v oblasti 

rozvojové pomoci. Tento způsob spolupráce se mohl zdát pro Brazílii nevýhodným. 

Zástupci Evropského společenství vyřadili Brazílii ze seznamu zemí, které měly nárok 

na rozvojovou pomoc, jelikož hospodářská úroveň Brazílie byla vyšší než u ostatních 

latinskoamerických států. Na druhou stranu to způsobilo znesnadnění brazilského 

vývozu, protože ES se obávalo, že pokud by Brazílie dostávala finanční pomoc, 

využila by ji pouze pro posílení svého exportu, ale ne pro rozvoj jako takový. 

 Nová smlouva o spolupráci mezi ES a Brazílií, uzavřená 18. září 198044 a 

nahrazující smlouvu platnou od r. 1974, nenaplnila očekávání brazilské strany. 

V jednotlivých článcích smlouvy byla shrnuta již dříve fungující pravidla pro obchod a 

vzájemnou hospodářskou spolupráci. Do popředí se však dostaly body o spolupráci 

v oblasti vědy a technologie, a to na úkor návrhů na odstranění překážek v oblasti 

vzájemného obchodu. Významnou částí smlouvy bylo však zřízení společné komise, 

jejíž činnost byla upravena později smlouvou z roku 1992.45 Předmětem jednání této 

komise nebyly stanoveny pouze obchodní záležitosti, ale také ostatní aktivity, které by 

                                                 
40 Blíže KLÍMA, J., Dějiny Brazílie, Praha: nakladatelství Lidové noviny, 1998 
41 AYLLÓN, B., Encuentros y desencuentros en las relaciones de Brasil con la Comunidad Económica 
Europea (1957-2000), Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 2001, n°54-55, str. 169 
42 AYLLÓN, B., Encuentros y desencuentros en las relaciones de Brasil con la Comunidad Económica 
Europea (1957-2000), Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 2001, n° 54-55, str. 169 
43 AYLLÓN, B., O Impacto da Política Externa do Governo Lula nas Relações de Brasil com a Europa, 
ALBUQUERQUE, J., Política Externa do Governo Lula: 2003-2005, São Paulo: Marco Editora, 2007, 
str.73 
44 Rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Brazilskou 
federativní republikou, Úř. věst. L 281/2, 4. 10. 1982,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:15:21980A0918(01):CS:PDF,   
28. dubna 2009  
45 Komise se schází dodnes a například desáté společené zasedání v březnu 2007 bylo předzvěstí 
uzavření strategického partnerství o pár měsíců později. 
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mohly spojit Evropské společenství a Brazilskou federativní republiku.46 Tento takřka 

nulový pokrok zanechal v diplomatech z Itamaraty47 pocit určité nedůvěry vůči ES, 

které brali jako „neproniknutelnou pevnost“ zajímající se o diskuzi pouze v případě, že 

se jedná o oblasti jejich nejvyššího zájmu.48 To se však s příchodem 80. let, pádem 

vojenského režimu a pozdějším vznikem jihoamerické organizace Mercosur změnilo. 

 Vzhledem k vojenskému režimu panujícímu v Brazílii počátkem 80. let již více 

než jednu dekádu, došla ES k závěru, že je potřeba zavést nový přístup v rámci 

vzájemných vztahů ES-Brazílie. Důraz byl kladen na demokracii, dodržování lidských 

práv, udržování kvality životního prostředí a další. Jak se vyjádřil tehdejší brazilský 

velvyslanec při Evropské komisi Geraldo Holanda Cavalcanti, bylo to „zejména během 

jeho funkčního období, kdy Brazílie čelila kritice v problematice indiánů, dětí ulice či 

špatného životního prostředí. To byly tři hlavní okruhy debat ve všech komunikačních 

prostředcích, společenské konverzaci a politické sféře.“49 Proti těmto výtkám se 

představitelé Brazílie ostře vyhrazovali a reagovali na rezoluce ES vydané k určitým 

událostem s tím, že Evropský parlament nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí 

státu, a to zejména pokud jejich názor odráží pouze jeden pohled – ten evropský. 

 Pád vojenského režimu v roce 1985 a s ním spojený proces redemokratizace 

byl společně s novou orientací rozvojové politiky ES vůči Latinské Americe důležitým 

bodem pro konsolidaci vzájemných vztahů, které se však odklonily od původních, 

takřka čistě ekonomických. Na druhou stranu, vytvoření tzv. Grupo de Rio50 a později 

také organizace Mercosur zaznamenalo úspěch a odrazilo se i v nárůstu politického 

dialogu mezi ES a Brazílií, který vedl až k podepsání nové dohody o vzájemné 

spolupráci. 

                                                 
46 Rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Brazilskou 
federativní republikou, čl.4, Úř.věst. L281/2, 4.10.1982, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:15:21980A0918(01):CS:PDF, 28.dubna 
2009 
47 Palác Itamaraty – sídlo ministerstva zahraničních věcí v hlavním městě Brasília 
48 AYLLÓN, B., O Impacto da Política Externa do Governo Lula nas Relações de Brasil com a Europa, 
ALBUQUERQUE, J.,Política Externa do Governo Lula: 2003-2005, São Paulo: Marco Editora, 2007, 
str.73 
49 AYLLÓN, B., Los Diplomáticos Brasileňos y las Relaciones Brasil-CEE, in A Politica Externa 
Brasileira na Visão dos seus Protagonistas, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, str.86 
50 Grupo de Rio je sdružení zemí jižní Ameriky a Karibiku, kteří na pravidelných každoročních schůzích 
konzultují společné kroky a postupy. Mechanismus setkání byl vytvořen 18. prosince 1986. deklarací 
podepsanou v Rio de Janeiro zakládajícími členy – Argentinou, Brazílií, Kolumbií, Mexikem, Panamou, 
Peru, Uruguayí a Venezuelou.V dnešní době se počet signatářů rozšířil na 24. 
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 Smlouva o spolupráci mezi ES a Brazilskou federativní republikou uzavřená 

29. června 199251 uzavírá jednu velkou kapitolu dějin brazilsko-evropských vztahů a 

zároveň otevírá novou etapu dohod tzv. „třetí generace“. Smlouva se od svých 

předchůdkyň liší v rozsahu vymezení jednotlivých oblastí spolupráce a také svou větší 

konkretizací. Avšak nejvýznamnějším prvkem je přidání „demokratické klauzule“52 na 

samý úvod dohody.53 To umožnilo otevření diskuze o nových tématech, která byla do 

té doby tabuizovaná a považovaná za vnitřní záležitost země. Na základě této dohody 

došlo k podepsání protokolu o finanční spolupráci mezi Brazílií a Evropskou investiční 

bankou („EIB“) v oblasti rozvoje infrastruktury a privatizace.54 

Od roku 1995, kdy se novým brazilským prezidentem stává Fernando Henrique 

Cardoso, nastává další posun v brazilské zahraniční politice vůči Evropské unii55. 

Posílení vztahů je výsledkem uvědomění si důležitosti organizace Mercosur pro 

evropské státy a s tím spojená důležitost Brazílie. Jelikož, jak řekl druhý velvyslanec 

Brazílie při ES, resp. EU Jorio Dauster Magalhães e Silva, “(…) zjednodušeně, 

Mercosur tvoří 50% Latinské Ameriky a Brazílie tvoří 75% Mercosuru.”56 Je tedy 

jasně vidět přímá úměra – jestli Evropská unie potřebuje latinskoamerický trh, 

potřebuje k tomu náklonnost Brazílie, která představuje převážnou většinu tohoto trhu, 

a to jak v oblasti exportu, tak také importu. 

 

2.2 Brazílie – Evropská unie od r. 1995 po současnost 

  

 Posledních patnáct let vztahů mezi Brazílií a Evropskou unií definují dva 

prezidenti – Fernando Henrique Cardoso, který stál v čele země od r. 1995 do r. 2002, 

kdy ho vystřídal současný prezident Luís Inácio „Lula“ da Silva. Pro oba dva 

                                                 
51 Smlouva vstoupila v platnost až o více než tři roky později, v listopadu 1995. ,Rámcová dohoda o 
spolupráci mezi ES a Brazilskou federativní republikou, Úř. věst. L 262, 1. 11. 1995 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:23:21995A1101(01):CS:PDF, 28. dubna 2009 
52 Tato demokratická klauzule je standardně používána v dohodách Evropské unie s třetími zeměmi.  
53 Acordo-Quadro de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica 
Européia, http://www2.mre.gov.br/dai/b_cee_14_4232.htm, 28. dubna 2009 
54 Acordo Quadro de Cooperação financeira entre a República federativa do Brasil e o Banco europeu 
do investimento,19. 12. 2004, http://www2.mre.gov.br/dai/b_cee_17_4235.htm, 3.května 2009 
55 V roce 1992 byla podepsána Maastrichtská smlouva, která mění název Evropských společenství na 
Evropskou unii a zavádí strukturu tří pilířů.  
Consolidated version of the Treaty of European Union, C321/E1, 29. 12. 2006  
 http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325EN.000501.html,  6. dubna 2009 
56 AYLLÓN, B., Los Diplomáticos Brasileňos y las Relaciones Brasil-CEE, A Politica Externa 
Brasileira na Visão dos seus Protagonistas, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, str.91 
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prezidenty byly a jsou evropské instituce významným partnerem, se kterým je nutné 

udržovat blízké vztahy a tím posilovat pozici Brazílie na mezinárodním poli. Pro F. H. 

Cardosa hrála důležitou roli v rámci euro-brazilských vztahů regionální organizace 

Mercosur, jejímž prostřednictvím komunikace s EU převážně probíhala. Současný 

prezident Lula da Silva se vydává již trochu odlišnější a samostatnější cestou 

bilaterálních vztahů Brazílie-EU a pozdějšího strategického partnerství. 

 

2.2.1 Euro-brazilské vztahy během vlády F. H. Cardosa  

 

 Fernando Henrique Cardoso byl do prezidentského úřadu poprvé zvolen v říjnu 

1994 a inaugurován v lednu 1995.57 Na počátku svého prvního funkčního období v roli 

prezidenta republiky Cardoso a brazilští diplomaté oznámili změnu v dosavadní 

zahraniční politice Brazílie, a to směrem k větší účasti na celosvětové úrovni, 

vystoupení z izolace a větší ochotě ke spolupráci s jednotlivými státy, především pak 

na základě ekonomických, politických a sociálních kritérií. Byl přijat nový koncept 

zahraniční politiky – „autonomie prostřednictvím integrace“58, tedy jinými slovy 

držení se středního proudu na mezinárodním poli za účelem získat podmínky a pozici 

ve světě, o kterou Brazílie usiluje. Pro Brazílii bylo velice důležité napravit svoji 

reputaci v mezinárodní komunitě, zejména v otázkách financí, a proto se zavázala plnit 

závazky světové ekonomiky a tím pádem těžit z jejich výhod. 

 Do konkrétních cílů a oblastí zájmu zahraniční politiky v éře Cardosa 

zahrnujeme zejména snahu o vytvoření volného trhu s Evropskou unií a panamerickou 

zónou volného obchodu („FTAA“59), posílení vztahů se Světovou obchodní organizací 

(„WTO“), větší spolupráce s ostatními státy skupiny BRIC, Japonskem a Jihoafrickou 

republikou či usilování o získání stálého křesla v Radě bezpečnosti OSN. 

Cardosovým záměrem bylo vést vzájemná jednání Brazílie-FTAA a Brazílie-

EU vyrovnaně tak, aby ani jedno uskupení nemělo výrazné výhody a nebylo tak 

považováno za prioritu Brazílie. Později Cardoso došel ke zjištění, že je snažší jednat o 

obchodních dohodách „ideologicky a politicky“ s Evropou než se Spojenými státy 

                                                 
57 Předtím zastával funkci ministra zahraničních věcí (1992-1993) a ministra financí (1993-1994). 
58 VIGEVANI, T., FERNANDES DE OLIVEIRA, M., Brazil Foreign Policy in the Cardoso Era: The 
Search for Autonomy through Integration, Latin American Perspectives, 2007, Vol. 34, n° 5, str. 66 
59 Free Trade Association of the Americas, založeno v prosinci 1994 http://www.ftaa-alca.org/  
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americkými v rámci FTAA.60 To však neznamenalo uznání protekcionistického 

chování EU vůči latinskoamerické oblasti v zemědělské politice. Brazílie sice 

prohlásila Evropskou unii za nejvýznamnějšího strategického partnera Mercosur, ale 

v duchu tradičních euro-brazilských vztahů „kooperace a konfliktu“ si nemohla 

nestěžovat na výše zmíněné problémy spojené s uvolňováním trhu latinskoamerickým 

státům. Vztahy s Evropskou unií byly tedy i nadále do určité míry konfliktní, přestože 

o jejich potřebě a významu nebylo pochyb. Snaha vyjednat volný trh na dvou místech 

– tedy v rámci panamerické zóny volného obchodu a mezi Mercosur a EU byla moc 

velkým soustem, aby mohla být efektivně naplněna, a o výrazném úspěchu se v závěru 

Cardosova druhého funkčního období mluvit nedá. 

V červenci 2001 došlo ze strany EU k nové snaze usnadnit a urychlit 

vyjednávání o volném trhu s členskými státy Mercosur. Evropský návrh na otevření 

trhu však nebyl jednotlivými státy přijat, a to nejen z důvodu ekonomické krize, kterou 

jihoamerické země v té době procházely, ale především proto, že návrh obsahoval opět 

nedostatečné úlevy na zemědělské produkty.61 Toto naznačovalo zájem EU na 

utužování vztahů s latinskoamerickými státy a Brazílií v čele, který mimo jiné 

pramenil i z obavy nárůstu vlivu Severní Ameriky na Jih vzhledem k počtu 

bilaterálních dohod o volném trhu a také vlivu FTAA, který mohl mít výrazné 

následky na vztah EU-Mercosur. 

 

2.2.2 Zahraniční politika Brazílie vůči EU během vlády Lula da Silvy 

 

Současný brazilský prezident Luíz Inácio Lula da Silva, nacházející se 

momentálně v druhé polovině svého druhého funkčního období, byl do čela státu 

zvolen na podzim roku 2002. Toto zvolení způsobilo určité překvapení a rozruch, a to 

nejen na brazilské půdě, ale i v Evropě. Objevily se i komentáře, které Lula da Silvu 

přirovnávaly k Lechu Walesovi, a analytici předvídali, že toto vítězství vyvolá velkou 

naději pro levici nejen latinskoamerickou, ale i celosvětovou.62 Fakt, že Evropa hraje 

                                                 
60 AYLLÓN, B., La Política Exterior del Gobierno Lula y las relaciones de Brasil con la Unión 
Europea, Análisis de Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, 2006  
61 VIGEVANI, T., FERNANDES DE OLIVEIRA, M, Brazil Foreign Policy in the Cardoso Era: The 
Search for Autonomy through Integration, in Latin American Perspectives, 2007, Vol. 34, n°5, str. 75 
62 AYLLÓN, B., O Impacto da Política Externa do Governo Lula nas Relações do Brasil com a Europa, 
in ALBUQUERQUE, J., Politica externa do Governo Lula: 2003-2005, São Paulo: Marco Editora, 
2007, str. 75 



26 
 

významnou roli v zahraniční politice Brazílie, potvrdily i první zahraniční cesty 

nového prezidenta v únoru 2003 do Francie a Německa, jeho pozvání francouzským 

prezidentem Chiracem do Davosu a Evianu, posléze schůzka s José María Aznarem, 

na které se dohodli o nutnosti dokončení vyjednávání dohody mezi EU a Mercosur, 

která by zvýšila vzájemné obchodování se zemědělskými a průmyslovými produkty. 

Tato setkání jako by potvrzovala slova Anthonyho Giddense, který se o brazilském 

nejvyšším státním představiteli vyjádřil, že „Lula by mohl změnit svět“.63 

Charakteristikou zahraniční politiky vlády Lula da Silvy je utvrzení a posílení 

tradičních pozic, které předchozí brazilské vlády zastávaly vůči Evropské unii. Agenda 

brazilské zahraniční politiky vůči Evropě zahrnuje dvě velké oblasti – bilaterální a 

multilaterální politické otázky a tradiční oblast obchodu, která se rozděluje na dva 

směry – jednání WTO v Dohá a snahu dosáhnout výsledku v jednáních EU-Mercosur, 

tedy dosáhnout dohody o volném obchodu. Co se týče první oblasti programu 

zahraniční politiky – bilaterálních a multilaterálních otázek, na poli bilaterálním má 

Brazílie zájem posílit spolupráci, zejména ve sféře přímých investic, v souladu 

s předchozími brazilskými vládami a otevřeností vůči bilaterálním dohodám. 

Multilaterální dimenze brazilské zahraniční politiky se orientuje na mezinárodní boj 

proti chudobě a hladu, tedy na sliby dané Lula da Silvou na počátku jeho prvního 

mandátu, na Ženevskou iniciativu64 či na OSN, kde Brazílie usilovala o evropskou 

podporu pro získání stálého křesla v Radě bezpečnosti. V programu bilaterálních a 

multilaterálních politických témat brazilské zahraniční politiky zaznamenáváme 

vysoký stupeň rétoriky a na druhou stranu také velkou míru tiché podpory pro některé 

z brazilských nároků. V rámci osobní agendy Lula da Silvy se též objevuje tendence 

vystupovat jako vůdce umírněné latinskoamerické levice. 

Tyto ambice jsou však často považovány za nedostatek strategického realismu 

v da Silvově zahraniční politice.65 Problémy Brazílie dosáhnout dohody o volném 

obchodu mezi EU a organizací Mercosur, trvající od roku 1995, způsobily určitý 

                                                 
63 AYLLÓN, B., O Impacto da Política Externa do Governo Lula nas Relações do Brasil com a Europa, 
ALBUQUERQUE, J., Politica Externa do Governo Lula: 2003-2005, São Paulo: Marco Editora, 2007, 
str. 77 
64 Ženevská iniciativa, nebo také Ženevská dohoda je neoficiální mírová iniciativa týkající se izraelsko-
palestinského konfliktu, která byla vytvořena společně izraelskými a palestinskými opozičními politiky. 
Dle iniciativy se má budoucí Palestinský stát rozkládat na 98% Západního břehu a pásma Gazy. Blíže 
viz Geneva Accord http://www.cartercenter.com/documents/nondatabase/genevaaccorddoc.pdf 6. dubna 
2009 
65 AYLLÓN, B., Lula y el déficit del realismo estratégico, Politica Exterior, 2006, Vol. 20, n°113, 
str.123 
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odstup ve vztahu EU-Brazílie. Tento odstup a konflikt je možné spatřit např. v rámci 

WTO, kde nejrazantnější pozice patří EU, Mercosuru a skupině G-20. Během vlády da 

Silvy se napětí mezi Evropskou unií a Brazílií zvýšilo a vzájemná jednání uvízla na 

mrtvém bodě po událostech, jako je například právě vznik skupiny G-20, která byla 

utvořena na popud Brazílie v srpnu 2003 a sdružuje kolem dvaceti rozvojových států66, 

jejichž společným zájmem je požadavek větší liberalizace obchodu se zemědělskými 

produkty a ukončení pomoci, která akorát pokřivuje světový trh s potravinami67. 

Dalším důvodem zvýšení napětí mezi EU a Brazílií je také paralýza jednání EU-

Mercosur, která byla důsledkem obviňování a slovního napadání mezi brazilskými 

diplomaty a členy Evropské komise po konferenci v Cancúnu, kde Brazílie „vyhrála“ a 

ukázala Evropské unii, že dokáže vzdorovat, společně s dalšími rozvojovými státy, 

Společné zemědělské politice EU. Třetí příčinou napětí ve vzájemných vztazích 

Brazílie-EU byl summit Světové obchodní organizace v Hong-Kongu v prosinci 2005. 

Právě zde eskalovala vzájemná obviňování v touze najít viníka oslabení 

multilaterálních jednání mající původ nejspíše v prohlášení eurokomisaře pro obchod, 

Petera Mandelsona, že „EU nedala Brazílii volný průchod v jednání z Dohá.“68   

Zvýšení nejistoty ve vzájemných euro-brazilských vztazích, pramenících 

zejména z evropského tvrdošíjného bránění Společné zemědělské politiky a 

opětovného odmítnutí brazilských požadavků je tedy zřejmé. Negativně vnímaný 

výstup jednání mezi EU a Brazílií byl brán jako následek okázalé politiky bez 

výsledků.69 Tuto absenci výsledků v jednání je možné vysvětlit neoblomným 

přístupem Bruselu, které bylo v počátku špatně odhadnuto, a také chybou Brazílie, 

která si neuvědomila své reálné možnosti a jejíž ambice změnit „světovou obchodní 

síť“ byly více než přehnané. Brazilský přístup by tak mohl být označen jako 

praktikování politiky „chtít, ale nemoci uskutečnit“.70 

Problematické vztahy s Evropskou unií, nejdůležitějším obchodním partnerem 

Brazílie, způsobily silný odklon k partnerství Jih-Jih na úkor prohlubování partnerství 
                                                 
66 Počet členů skupiny je flexibilní, v současné době má skupina 23 členů, převážně z Afriky a Latinské 
Ameriky. 
67 AYLLÓN, B., “Querer y no poder”: Las relaciones de Brasil con la Unión Europea durante el 
gobierno Lula, Carta Internacional, 2006, Vol. 1, n°1, str. 27 
68 AYLLÓN, B. O Impacto da Política Externa do Governo Lula nas Relações do Brasil com a Europa, 
in Albuquerque, J., Politica Externa do Governo Lula: 2003-2005, Marco Editora, Sao Paulo, 2007, 
str.88 
69 AYLLÓN, B., Lula y el deficit de realismo estratégico en política exterior, Politica Exterior, 2006, 
Vol. 113, n°9-10, str.132 
70 AYLLÓN, B., “Querer y no poder”: Las relaciones de Brasil con la Unión Europea durante el 
gobierno Lula, Carta Internacional, 2006, Vol. 1, n°1, str. 31 
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EU-Brazílie. Co se tedy týče jednání s EU, Brazílie preferovala investovat do posílení 

konfrontace na úkor pragmatismu a konstruktivní odměřenosti, jak tomu bylo v éře 

prezidenta Cardosa. Tato situace je dle některých autorů vysvětlována jako „přebytek 

tvrdohlavosti a neúcta v mezinárodním měřítku ve formulaci cílů, volbě prostředků a 

ve vykonávání akcí zahraniční politiky“71. V konkrétním případě brazilské politiky 

vůči EU můžeme potvrdit, že během vlády Lula da Silvy došlo k rozložení komplexu 

různých strategií, který byl sestaven během úřadování F. H. Cardosa, jakožto následku 

špatné interpretace vztahů s významnými partnery – USA a EU.  

I přes tyto konfliktní situace pro Brazílii byla Evropská unie nadále jedním 

z nejvýznamnějších strategických partnerů, což se potvrdilo v červenci 2007, kdy bylo 

uzavřeno strategické partnerství mezi těmito subjekty, a Brazílie se tak dostala do 

skupiny zemí s největším potenciálem pro Evropskou unii. 

 

 

3 Navázání strategického partnerství EU-Brazílie 
 

Vzájemné vztahy Brazílie a Evropské unie jsou od svého počátku ve znamení 

„spolupráce a konfliktu“. O významu a potřebě jednoho druhým se však nedá 

pochybovat. Vzhledem k problémům, které mezi Brazílií a Evropskou unií během 

prvního funkčního období prezidenta Lula da Silvy panovaly, nebylo každopádně 

možné uzavřít strategické partnerství bez dlouhodobějších příprav a pečlivého 

plánování. Přelomem v euro-brazilských vztazích byl rok 2007, a to i z důvodu 

portugalského předsednictví Radě EU v první polovině toho roku. Portugalsko, jakožto 

bývalé koloniální impérium, které mělo pod svou správou Brazílii až do r. 1822, kdy 

byla vyhlášena nezávislost, do dnešní doby „trpí“ ztrátou tohoto území. I když (nebo 

možná právě kvůli tomu) je portugalský zájem zaměřen spíše na bývalé africké 

kolonie, Brazílie stále patří k těm nejdůležitějším partnerům. 

Evropská unie si vždy byla velice dobře vědoma, jaké výhody přináší jednání 

společně s dalším uskupením států v Latinské Americe, jako je například Mercosur či 

Andské společenství, narozdíl od bilaterálních dohod, které byly uzavírány jen 

                                                 
71 AYLLÓN, B., “Querer y no poder”: Las relaciones de Brasil con la Unión Europea durante el 
gobierno Lula, Carta Internacional, 2006, Vol. 1, n°1, str. 30 



29 
 

výjimečně.72 Fakt, že EU změnila svůj tradiční postoj a rozhodla se jít cestou 

strategického partnerství s Brazílií, svědčí o uznání narůstající ekonomické a politické 

role Brazílie v mezinárodním společenství s ohledem na evropské zájmy v jednání 

v Dohá, v Mercosuru a jihoamerické integraci obecně. Zvýšit evropský zájem o užší 

spolupráci se Brazílii podařilo i svým vlivem a snahou udržovat blízké vztahy Jih-Jih, 

což Brazílie prokázala při vytvoření skupiny G-20 v roce 2003, či vytvořením dialogu 

Indie-Brazílie-Jihoafrická republika („IBSA“73). Dalším z důvodů navázání 

strategického partnerství je také vědomí, že bez Brazílie by se dalo jen velice těžko 

dosáhnout dohody o spolupráci Evropské unie s organizací Mercosur, a její náklonnost 

je tedy klíčová pro úspěšná jednání s latinskoamerickou organizací. Je nutné si 

uvědomit význam Brazílie i z regionálního hlediska. Jižní Amerika se v posledních 

letech zmítá v populistických, silně levicově orientovaných režimech (Bolívie, 

Venezuela, Ekvádor), což vzbuzuje obavy v celosvětovém měřítku. Nabídkou 

strategického partnerství je tak Brazílii dána i možnost posílit svoji roli „lídra“ 

regionu, a tak se stát protiváhou radikálního populismu výše jmenovaných států.74 

Předzvěstí návrhu uzavření strategického partnerství byla desátá schůze 

společné komise EU-Brazílie, která se konala 21. března 2007 v hlavním městě 

jihoamerického státu Brasílii. Zde se obě strany souhlasně vyjádřily pro prohloubení 

spolupráce v jednotlivých oblastech, které již byly předmětem Rámcové smlouvy o 

spolupráci z roku 1992, resp. 1995. Těmito oblastmi jsou spolupráce ve vědě a 

výzkumu,  na poli trvale udržitelného rozvoje a klimatických změn, vzdělání a další. 

Došlo také k výměně názorů v oblasti vzájemného obchodu a ekonomických vztahů a 

podle závěrečné zprávy došlo na obou stranách k uspokojení s rozvojem bilaterálních 

vztahů.75 Podobné záležitosti se řešily i během návštěvy předsedy Evropské komise 

José Manuel Durão Barrosa, který oficiálně navštívil Brazílii v květnu 2006. Je tedy 

zřejmé, že Evropská unie usilovala o užší spolupráci a partnerství delší dobu, a to i 

přes dřívější neshody. 

                                                 
72 Do doby uzavření strategického partnerství s Brazílií existovaly bilaterální dohody s Chile a 
Mexikem. 
73 IBSA – India-Brazil-South Africa je trilaterální, rozvojová iniciativa založená na podporu spolupráce  
a obchodu v rámci oblasti Jih-Jih tzv. Brazilskou deklarací. http://www.ibsa-trilateral.org//index.php, 
20.dubna 2009 
74 MESQUITA CEIA, E., The new approach of the European Union towards Mercosur: what is behind 
the launch of the strategic partnership with Brazil and what are its chances of being effective?, Saarland 
University, 2008, str.7  http://www.ies.be/node/437, 20.dubna 2009 
75 Joint Communiqué of the 10th EU-Brazil Joint Committee 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2007_joint_declar_en.pdf, 20.dubna 2009  
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Určitý nástin možností další spolupráce můžeme nalézt v dokumentu Country 

Strategy Paper pro Brazílii na období 2007-201376, který v podstatě navazuje na 

dokumentového předchůdce pro období 2001-2006 s tím rozdílem, že zájem EU o 

partnerství s Brazílií je ještě větší a problémy předchozího období se zdají být v zásadě 

překonány. Obě dvě strany se vyslovují pro koncept efektivního multilateralismu, čímž 

se otevírá cesta pro nový druh spolupráce – strategické partnerství. 30. května 2007 

byla sdělením Evropské komise předložena Evropskému parlamentu a Radě EU možná 

budoucí forma strategického partnerství s Federativní republikou Brazílie „Towards an 

EU-Brazil Strategic Partnership“77, která byla po schválení oběma orgány představena 

v podobě návrhu v červenci na historicky prvním summitu EU-Brazílie. Dokument 

obsahuje určité možnosti posílení spolupráce v jednotlivých oblastech, ve kterých 

Brazílie a Evropská unie společně komunikují již řadu let a také další možné oblasti, 

ve kterých se Brazílie může profilovat vzhledem ke svému potenciálu lídra regionu 

Jižní Ameriky. 

 

3.1 Dokument Towards an EU-Brazil Strategic Partnership 

 

Dokument obsahuje řadu aktivit a oblastí na globální, regionální i bilaterální 

úrovni, kde Evropská unie považuje navázání užší spolupráce za výhodné pro obě 

strany. Tento dokument byl později potvrzen na lisabonském summitu v červenci 

2007, a stal se tak základem pro strategické partnerství mezi EU a Brazílií. 

Prvním velkým tématem vzájemné spolupráce je posílení multilateralismu, a to 

v několika oblastech. Klíčovým bodem je reforma Organizace spojených národů a 

výrazné posílení jejího postavení v mezinárodním společenství. Brazílie hraje dle EU  

hlavní úlohu při překlenování rozporů, které narušují pokrok v celosvětových 

záležitostech.78 Vzájemné sbližování postojů a proaktivnější postoj Brazílie by dle 

dokumentu pomohly v mnoha oblastech a vzhledem k globální úloze a významu 

Brazílie jsou více než žádoucí. Konkrétním příkladem budoucí možné spolupráce 
                                                 
76 Brazil Country Strategy Paper, 2007-2013, 14.5.2007, E/2007/889 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/csp/07_13_en.pdf, 22.dubna 2009 
77 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30.5.2007, http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf, 5. 
května 2009 
78 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30.5.2007, str.4  http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf, 
5. května 2009 
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v rámci posilování multilateralismu je kooperace v rámci Komise OSN pro budování 

míru (Peace-building commission - PBC), jejímž původním záměrem bylo fungování 

v podobě strategicky orientovaného orgánu. Evropská unie uvítala brazilský závazek 

převzít výsadní úlohu v rámci mírových operací a navrhla větší účast Brazílie při 

vedení mírové a stabilizační mise MINUSTAH79 na Haiti.  

Dalším předmětem spolupráce v rámci posilování multilateralismu je 

odzbrojení a kontrola zbrojení, kde by Brazílie mohla vystupovat jako prostředník 

mezi rozvinutými a rozvojovými státy, vzhledem ke své vůdčí úloze mezi rozvojovými 

státy. S tím souvisí i třetí oblast – posilování multilaterálního systému obchodu. 

V rámci tohoto má Brazílie společně s EU dokončit jednání z Dohá, která způsobila 

nemalé problémy ve vzájemných euro-brazilských vztazích (viz kapitola 2.). 

Druhou oblastí vymezenou v dokumentu jsou lidská práva, demokracie a 

veřejná správa. Toto vše je předmětem vzájemné spolupráce již řadu let, od podepsání 

smlouvy v roce 1992, která obsahovala „demokratickou klauzuli“. Jako předchozí 

oblast spolupráce, i tato úzce souvisí s reformou OSN a posílením jejího postavení. 

Pokroku je možné dojít zejména při spolupráci v Radě pro lidská práva a Třetím 

výboru Valného shromáždění OSN. 

Brazílie jakožto největší stát Latinské Ameriky může díky svému postavení 

přispět k regionálnímu a sociálnímu rozvoji, což je společně s úsilím o dosažení 

rozvojových cílů tisíciletí80 třetím okruhem vzájemné spolupráce navržené 

v dokumentu. Vymýcení chudoby je jedním z největších globálních cílů a úkolů, a 

proto se Brazílie s EU dohodly na společném postupu ve snaze podpořit implementaci 

jednotlivých cílů. Vzhledem k úzkým vztahům Brazílie s ostatními portugalsky 

mluvícími státy má Evropská komise velký zájem na posílení brazilské pozice v této 

oblasti a na otevření možnosti trojstranné spolupráce – Brazílie - CPLP81 - EU, např. 

v oblasti energetiky.82 Co se týče regionálního a sociálního rozvoje, Brazílie může být 

příkladem ostatním jihoamerickým státům.  

                                                 
79 MINUSTAH – Stabilizační mise OSN na Haiti, o jejím ustavení rozhodla rezoluce Rady Bezpečnosti 
č. 1542 dne 30.dubna 2004. http://www.un.org/depts/dpko/missions/minustah/ 
80 Millenium Development Goals jsou cíle, jejichž dosažení je stanoveno na rok 2015. Týkají se boje 
proti chudobě, nemocem, podpory vzdělání, rovnoprávnosti žen a dalších. 
http://www.un.org/millenniumgoals/ 
81 CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – Společenství portugalsky mluvících zemí, 
http://www.cplp.org/Default.aspx 
82 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30. 5. 2007, str.6,  http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf, 
5. května 2009  



32 
 

Zavedením programu Bolsa Família83 a dalších projektů dosáhla Brazílie 

zvýšení životní úrovně a snížení extrémní chudoby o polovinu. Brazílie by tak mohla 

využívat výměny zkušeností s ostatními státy regionu, pokud jde o inovativní řešení 

problémů chudoby, nerovnosti, sociálního vyloučení, o snižování regionálních rozdílů, 

sociální ochranu a odpovídající práci pro všechny.84 

Neméně významným okruhem možné spolupráce je také ochrana životního 

prostředí. S ohledem na největší deštný prales na světě – Amazonský prales, který se 

nachází převážně na brazilské půdě, musí být Brazílie brána jako důležitý partner při 

jednáních o změnách klimatu, znečištění životního prostředí, hospodaření s vodními 

zdroji, o biologické rozmanitosti či odlesňování. Evropská unie proto chce posílit 

spolupráci s Brazílií i v této oblasti a chce vystupovat společně na mezinárodním fóru 

směrem k uzavření dohody o celosvětovém rámci po roce 201285. Dále by měla být 

prohloubena spolupráce směrem k provádění Úmluvy o biologické rozmanitosti a 

k dosažení cíle stanoveného na světovém summitu o trvale udržitelném rozvoji 

biologické rozmanitosti pro rok 2010. 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí, kde chce Evropská unie dle dokumentu 

navázat úzkou spolupráci, je oblast energetiky a obnovitelných zdrojů. Právě Brazílie 

patří k vedoucím státům v produkci biopaliv a převzala vedoucí postavení v rámci 

jednotlivých stádií výroby, distribuce a spotřeby biopaliv. Obnovitelné zdroje jsou 

jednou z klíčových otázek energetické politiky Evropské unie, a proto je vzájemná 

spolupráce v této oblasti více než žádoucí. Evropská unie chce dosáhnout využití 

obnovitelných zdrojů energie a biopaliv z 20, resp. 10% do roku 2020.86 Brazilská 

zkušenost s oblastí obnovitelných zdrojů a biopaliv tak může přinést při užší 

spolupráci výhody pro obě strany. 

                                                 
83 Bolsa Família, neboli Rodinný grant je část brazilského sociálního programu Fome Zero (Nulový hlad 
– pozn.aut.). Finanční pomoc je poskytována chudým brazilským rodinách, zejména indiánského 
původu „výměnou“ za docházku dětí do školy a očkování proti nemocem. Tento projekt vznikl v roce 
2003 jako pokračovatel projektů Bolsa Alimentação a Bolsa Escola, které byly zaměřeny úžeji na 
potravinovou a školní podporu. 
84 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30. 5. 2007, str. 7, http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf, 
5. května 2009 
85 Tento rok byl stanoven Akčním plánem z Bali, který byl přijat na konferenci o klimatických změnách 
v roce 2007. Jednání o dohodě mají být ukončena do r. 2009 
http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php, 5. května 2009 
86 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30. 5. 2007, str. 8, http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf, 
5. května 2009 
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V neposlední řadě patří mezi důležité oblastí, kde by mělo dojít k výraznější 

spolupráci EU-Brazílie, i snaha o větší stabilitu a prosperitu latinskoamerického 

regionu  a s tím související úsilí o dosažení pokroku v agendě organizace Mercosur. 

Jak již bylo zmíněno výše, Brazílie vzhledem ke své rozloze zastává vedoucí úlohu 

v regionu a záměrem Evropské unie je z Brazílie vytvořit určitou protiváhu levicovým 

režimům, které se rychle šíří po celém území Latinské Ameriky. Již od doby vlády 

prezidenta Cardosa sledujeme velký zájem Brazílie na prohloubení regionální 

integrace Latinské Ameriky, viz založení organizace Mercosur či Jihoamerického 

společenství států („UNASUR“) v roce 2004. Brazílie hraje klíčovou úlohu ve 

vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou a Karibikem, a to zejména v otázkách 

sociální soudržnosti a rozvoje. Dokument navrhuje užší spolupráci v oblasti 

implementace doporučení přijatých na konferenci EU a států Latinské Ameriky o 

sociální soudržnosti v březnu 2006.87 Význam Brazílie je zřejmý i pro dosažení 

pokroku v agendě organizace Mercosur, kde země v roce 2005 tvořila téměř 80% HDP 

celého sdružení.88 Brazílie však disponuje i velkou politickou vahou 

v latinskoamerickém sdružení, a právě proto je zájmem Evropské unie udržet blízké 

vztahy s regionálním lídrem, aby mohlo dojít k závěrečnému uzavření dohody EU-

Mercosur, o jejímž obsahu se jedná již řadu let bez výrazných úspěchů. Čím dál více 

tedy platí tvrzení, že Evropská unie Brazílii potřebuje jako spojence v regionu Jižní 

Ameriky a také v IBSA, tedy u zemí Jih-Jih. V roli prostředníka může Brazílie 

poskytovat své zkušenosti jak Evropské unii, tak členským státům sdružení Mercosur, 

a přispět tak k vytvoření společného trhu a politické unie v rámci Latinské Ameriky. 

Evropská zkušenost pak může pomoci prohloubit regionální organizaci v rámci 

Mercosur. 

Otázky týkající se obchodních a ekonomických vztahů panují již od samého 

počátku 60. let, kdy byly ustaveny vzájemné diplomatické vztahy mezi EHS a Brazílií. 

S vědomím, že Brazílie je nejvýznamnější a zdaleka největší trh v Latinské Americe, 

Evropská unie navrhuje užší bilaterální vztahy, které by doplňovaly obchodní vztahy 

EU-Mercosur. Ze skupiny států BRIC se do Brazílie podařilo přivést největší podíl 

přímých investic z EU, což také svědčí o velkém potenciálu, který v sobě Brazílie 
                                                 
87 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30. 5. 2007, str. 9, http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf, 
5. května 2009 
88 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30. 5. 2007, str. 9, http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf, 
5. května 2009  
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nese. Stejně tak je Brazílie největším příjemcem půjček z Evropské investiční banky 

v Latinské Americe; do roku 2007 Evropská investiční banka poskytla Brazílii 21 

půjček v celkové hodnotě přes jednu miliardu euro, což tvoří 52% veškeré finanční 

aktivity EIB v Latinské Americe.89 Financování Evropskou investiční bankou má za cíl 

podporovat cíle EU zaměřené na enviromentální udržitelnost, energetickou 

bezpečnost, převod technologií a know-how.90 Evropská unie má zájem na posílení 

dialogu o makroekonomických otázkách v rámci strategického partnerství, což by 

mohlo přinést prospěch pro obě strany v otázce posílení hospodářských a finančních 

záležitostí. 

Do dalších okruhů zájmu v rámci posilování hospodářských a obchodních 

vztahů, patří i spolupráce v oblasti letecké a námořní dopravy a námořní správy. 

Letecká doprava mezi Brazílií a evropskými státy je velice důležitým trhem, a je proto 

nutné stanovit právní rámec pro tuto agendu. V oblasti námořní dopravy a správy je 

také v zájmu obou aktérů posílit dialog o usnadnění námořní dopravy a otázek 

meziodvětvové spolupráce, jako je například rybolov, mořský výzkum, ochrana 

mořského prostředí či udržitelnost využívání přírodních zdrojů. 

Patrně nejvýznamnějším okruhem spolupráce v rámci posilování 

hospodářských a obchodních vztahů je spolupráce v oblasti vědy a technologií a 

inovací. Brazílie je jedním z nejvýznamnějších mimoevropských účastníků 

7. rámcového programu91, který funguje od r. 2007 a navazuje tak na předchozí, 

6. rámcový program platný v období 2002-2006. Význam vědecké a technologické 

spolupráce potvrzuje i Rámcová smlouva podepsaná v lednu 2004 (ratifikována 

v prosinci 2006).92 V této smlouvě jsou zahrnuty oblasti vzájemně prospěšné 

spolupráce a její konkrétní formy a aktivity. Dokument Evropské komise navrhuje, aby 

Brazílie případně sama financovala své účastníky v projektech 7. rámcového 

                                                 
89 Brazil Country Strategy Paper, 2007-2013, 14. 5. 2007, E/2007/889, str. 16 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/csp/07_13_en.pdf,  22. dubna 2009 
90 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30. 5. 2007, str. 11 http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf 
5. května 2009 
91 7. rámcový program je program výzkumu a technologického rozvoje. Program se skládá ze 4 hlavních 
bodů činnosti – spolupráce, myšlenky, lidé, kapacity. http://www.fp7.cz/ 
92 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Brazilskou federativní republikou a Evropským 
společenstvím, Úř. věst. L 295, 11.11.2005   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22005A1111(01):CS:HTML, 5. května 
2009 
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programu. Dále se vyslovuje pro větší mobilitu vědců a pro větší průhlednost a 

viditelnost spolupráce.93 

Jedním z posledních návrhů vzájemné spolupráce je oblast bezpečnosti, 

spravedlnosti a svobody. Obě strany by měly spolupracovat zejména při zavádění 

mezinárodních norem v boji proti organizovanému zločinu, korupci a v rámci 

latinskoamerického regionu i v boji proti obchodu s omamnými látkami. Budoucí 

společná agenda je zakončena bodem o vzájemné kulturní, vzdělávací a další 

spolupráci. Důraz je kladen na vysokoškolské vzdělání, Evropská unie chce podpořit 

vzájemnou studentskou výměnu v rámci programů typu Erasmus Mundus a dalších. 

Tento dokument byl posléze schválen a nic nebránilo v cestě uspořádání 

prvního summitu Evropské unie - Brazílie 4. července 2007. 

 

3.2 Lisabonský summit EU-Brazílie, 4. července 2007 

 

Pár dní po oficiálním převzetí předsednictví Portugalskem se v hlavním městě 

předsedajícího státu konala jedna z prvních významných událostí – společný summit 

EU-Brazílie, pořádaný v Lisabonu dne 4. července 2007. Portugalský ministerský 

předseda José Sócrates prohlásil konání tohoto summitu za „jednu z priorit 

portugalského předsednictví“ a rovnou oznámil konání následujícího summitu EU-

Brazílie na rok 200894, pod vedením Francie, která předsedala Radě EU v druhé 

polovině roku 2008. Společně se Sócratesem byli hlavními aktéry jednání brazilský 

prezident Lula da Silva a předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso.  

 Výsledkem jednání je společná deklarace95 obou aktérů – Evropské unie a 

Brazílie, kterou se vzájemné vztahy dostávají na nejvyšší možnou úroveň, tedy na 

úroveň strategického partnerství. Brazílie se souhlasně vyjádřila pro návrhy dané 

dokumentem Evropské komise. Hlavními třemi tématy vzájemné spolupráce se tak 

staly energetika, migrace a posilování efektivního multilateralismu. Co se týče 

energetické otázky, Brazílie může Evropské unii poskytnout své zkušenosti s 

                                                 
93 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Směrem k strategickému partnerství EU-Brazílie, 
COM (2007)281, 30. 5. 2007, str. 13 http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st10/st10323.cs07.pdf 
5. května 2009 
94 José Sócrates realça importância da Cimeira UE-Brasil, 4. 7. 2007, 
http://www.ue2007.pt/UE/vPT/Noticias_Documentos/20070705BRASILNOT.htm, 20. dubna 2009 
95 Declaração Comum da Cimeira UE-Brasil, 4. 7. 2007 
http://www.ue2007.pt/UE/vPT/Noticias_Documentos/20070704BRSUM.htm, 20. dubna 2009 
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využíváním obnovitelných zdrojů a biopaliv, jichž je Brazílie světovým 

nejvýznamnějším producentem. EU naopak poskytne Brazílii potřebné finance a 

kapacity. Nesmíme však zapomenout na druhou stránku těchto aktivit. Kritika 

označuje čím dál větší využití rostlin a lesů k výrobě biopaliv za velice riskantní 

vzhledem ke klimatickým změnám, které biopaliva přináší. Klima není jedinou oblastí, 

na kterou biopaliva působí negativně – je možné sem zařadit i zemědělství, investice 

do rozvoje venkova, infrastruktury a další.96 Migrace je dalším důležitým tématem 

euro-brazilských jednání. Obě strany mají bohaté zkušenosti s (ilegálním) 

přistěhovalectvím, a proto mají zájem společně vyvinout nástroje, které umožní proti 

tomuto účinně bojovat a zamezit jednak obchodu se ženami, jednak snížit příliv 

uprchlíků. Třetím tématem je již několikrát v této práci zmiňovaný efektivní 

multilateralismus, ke kterému se Brazílie staví pozitivně vzhledem ke své zvýšené 

aktivitě na mezinárodním poli, účasti na misích OSN a v neposlední řadě i snaze o 

získání stálého křesla v Radě bezpečnosti OSN. 

 Na závěr jednání se obě strany dohodly, že je nutné pro budoucí spolupráci 

vypracovat „akční plán“, který by konkretizoval jednotlivé body spolupráce. 

 

3.2.1 Spolupráce při plnění jednotlivých bodů dokumentu Towards an EU-Brazil 

Strategic Partnership  

 

Období mezi prvním a druhým summitem EU-Brazílie na úrovni strategického 

partnerství trvalo více než rok. Během této doby došlo k podepsání několika dohod o 

prohloubení vzájemné spolupráce v návaznosti na jednotlivá témata schválená během 

prvního vrcholného setkání v Lisabonu v červenci 2007. O prohloubení spolupráce 

Evropské unie s Brazílií se jednalo nejprve pod vedením Slovinska, které předsedalo 

Radě EU v první polovině roku 200897, posléze během francouzského předsednictví. 

Pokud bychom vzali prohlubování spolupráce chronologicky, je nutné zmínit 

jako první podepsání Memoranda o porozumění týkajícího se regionální spolupráce. 

Toto bylo podepsáno eurokomisařkou pro regionální politiku Danutou Hübner při 

                                                 
96 MESQUITA CEIA, E., The new approach of the European Union towards Mercosur: what is behind 
the launch of the strategic partnership with Brazil and what are its chances of being effective?, Saarland 
University, 2008, str.11  http://www.ies.be/node/437, 20. dubna 2009 
97 www.eu2008.si 
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oficiální návštěvě Brazílie na přelomu listopadu a prosince 200798 a ministrem pro 

národní integraci. Jeho obsahem je ustavení společného fóra, které by spolupracovalo 

následujícím způsobem:  

• Sestavení pracovních skupin a spolupráce mezi regiony na obou 

stranách, organizace konferencí a seminářů za účasti expertů, politiků i 

soukromých společností 

• Podpora Evropské unie při posilování místních struktur a agentur 

regionálního rozvoje v Brazílii 

• Výměna názorů v záležitostech jako např. vícestupňové partnerství 

(zahrnující jak regionální, tak místní aktéry, soukromý i veřejný sektor), 

strategické plánování, zhodnocení regionální politiky a rozvoj 

administrativní kapacity 

• Výměna informací týkající se klasifikace a definice regionů99 

 

 Dalším posunem v oblasti vzájemné spolupráce bylo zahájení společného 

dialogu o zlepšení sociální soudržnosti v dubnu 2008. K tomuto bylo podepsáno opět 

Memorandum o porozumění100 – z evropské strany komisařem pro sociální otázky 

Vladimírem Špidlou, který vřele uvítal: „brazilskou snahu reformovat svoji sociální 

politiku, aby mohla lépe adresovat své nástroje na boj proti chudobě a 

nezaměstnanosti, a dále redistribuční snahy, jako je například program Bolsa 

Família.“101 Cílem tohoto memoranda je sdílení zkušeností v oblasti legislativy, 

jednotlivých politik a programů, které Brazílie a Evropská unie v rámci své sociální 

politiky mají. Právě spolupráce v oblasti sociální soudržnosti je jedním z klíčových 

bodů Společného akčního plánu, jak uvidímě v další části. 

 Téměř po roce od uzavření strategického partnerství se během slovinského 

předsednictví sešli vrcholní představitelé všech stran – slovinský ministr zahraničních 

věcí Dimitrij Rupel, komisařka pro vnější vztahy EU, Benita Ferrero Waldner a 
                                                 
98 Commissioner Danuta Hübner pays an official visit to Brazil, 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/hubner/ground/ground_br_en.htm, 21. dubna 2009 
99Commissioner Danuta Hübner signs Memorandum on regional policy cooperation with Brazil 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1803&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en, 21. dubna 2009 
100Memorandum of Understanding between the Ministry of Social Development and Fight against 
Hunger, the Ministry of Social Security in Brazil and the European Commission 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2008/apr/brazil_en.pdf,  21. dubna 2009  
101EU launches dialogue with Brazil to improve social cohesion, 16. 4. 2008 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=321&newsId=209&furtherNews=yes, 21.dubna 
2009  



38 
 

brazilský ministr zahraničí Celso Amorim. Dále se s ohledem na nastupující 

francouzské předsednictví setkání účastnili i představitelé Francie.102 Předmětem 

setkání byla diskuze o stávající situaci, o implementaci Společného akčního plánu, o 

vztazích EU-Latinská Amerika, avšak zejména o jednotlivých bodech vzájemné 

spolupráce vytyčených právě o rok dříve. Účastníci setkání se na závěr dohodli, že 

příprava Akčního plánu musí být dokončena nejpozději do konání 2. summitu EU-

Brazílie, tedy do prosince 2008. Největší důraz Rupel kladl na klimatické změny a 

znečištění ovzduší, jelikož právě v této oblasti je čím dál nutnější okamžitě zasáhnout a 

dospět ke změnám a zlepšení (dle dřívější dohody nejpozději do roku 2012). Pochválil 

však Brazílii za přijetí opatření a konstruktivní přístup k problému. Brazílie se 

k problematice životního prostředí a změně klimatu postavila výrazněji po roce 2005, 

kdy zemi potkalo několik přírodních katastrof. V roce 2007 byl vypracován Národní 

plán politiky změny klimatu.103 

 

Klimatické změny však nebyly jediným tématem setkání. Důležitou část 

zabraly v posledních letech stagnující vztahy EU-Latinská Amerika, k jejichž obnově 

by právě strategické partnerství EU-Brazílie mělo přispět. Rupel zmínil i summit EU-

Latinská Amerika a Karibik konaný v hlavním městě Peru – Limě 16.-17.května 2008 

v souvislosti s přáním EU ustanovit užší vazby na regionální úrovni se sdružením zemí 

Mercosur. Všichni účastníci vyjádřili své přání úspěšně dokončit jednání z Dohá, která 

by také posléze mohla přispět k uzavření dohody EU-Mercosur. 

O pár měsíců později, již za francouzského předsednictví, Evropská unie a 

Brazílie podepsaly dohodu o prohloubení spolupráce v energetickém sektoru. Dne 20. 

listopadu 2008 se evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs setkal 

s brazilským ministrem pro těžbu a energetiku Edisonem Lobão a vzájemně se dohodli 

na posílení spolupráce v této oblasti. Obě strany vyjádřily své názory na danou situaci, 

ministr Lobão poukázal na nedávný vývoj v brazilském energetickém sektoru 
                                                 
102 Minister Rupel chaired EU-Brazil Troika Meeting, 6. 6. 2008 
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/June/0606MZZ_EU_Brazilija.html  
21.dubna 2009 
103 Hlavními body plánu jsou: snížení elektrické spotřeby o 10% oproti stávajícímu stavu do roku 2030, 
udržení vysokého poměru přísunu elektřiny z obnovitelných zdrojů (až 77% brazilské elektřiny je 
z obnovitelných zdrojů), upřednostňování biopaliv v oblasti transportu a podpora mezinárodního 
obchodu s touto komoditou, radikální snížení kácení lesů, zejména v oblasti Amazonie, a to až o 70% do 
r. 2017, podpora výzkumu a vývoje dopadů klimatických změn na životní prostředí a nakonec eliminace 
čistých ztrát zalesněných ploch vysázením nového lesního porostu do r.2015; NIELSON, L., Climate 
Change Policy: Brazil, China, India and Russia, Background Note, Parlamentary Library, Parliament of 
Australia 
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s důrazem na nová ložiska ropy nalezená v Atlantickém oceánu při brazilském pobřeží 

a na neustálý rozvoj sektoru bionafty a etanolu, jehož největším světovým 

producentem je právě Brazílie. Společně se Evropská unie a Brazílie shodly na 

zintenzivnění spolupráce v roce 2009 v následujících oblastech: 

• Výměna zkušeností a technické konzultace o příslušných záležitostech 

pro konkurenceschopné energetické trhy, včetně investičních příležitostí 

• Energetická účinnost a řízení poptávky, a to především prostřednictvím 

multilaterálního Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti 

energetické účinnosti 

• Společný výzkum v oblasti druhé generace biopaliv 

• Podpora euro-brazilské industriální spolupráce v technologiích 

s nízkým obsahem uhlíku, mezi nimi například výzkum oblasti jaderné 

energie a bezpečnosti, s důrazem na bezpečnost a udržitelnost 

technologií104 

 

Evropská unie a Brazílie se také dohodly na společných konzultacích na 

ministerské úrovni. Nicméně je nutné dodat, že i Brazílie byla zasažena finanční krizí a 

mnohamilionové plány na vysazení plantáží cukrové třtiny vzaly de facto za své, stejně 

jako se snížila poptávka po biopalivech z důvodu recese. 

 

3.3 Druhý summit EU-Brazílie, 22. prosince 2008 v Rio de Janeiro 

 

Na sklonku roku 2008 se v brazilském Rio de Janeiro sešli představitelé 

Evropské unie a Brazílie na dalším setkání nejvyšší úrovně. Za Evropskou unii byl 

přítomen francouzský prezident Nicolas Sarkozy, který v té době předsedal Radě EU, 

předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso a za Brazílii její prezident –

Lula da Silva. Nejdůležitějším výstupem summitu bylo schválení Společného akčního 

plánu, který konkretizuje vzájemnou spolupráci v oblastech jako jsou bezpečnost, 

udržitelný rozvoj, regionální spolupráce, výzkum a nové technologie, migrace, 

vzdělávání a kultura. 
                                                 
104Brazil and the EU deepen energy relations with the first Ministerial meeting of the EC-Brazil Energy 
Policy Dialogue , IP/08/1755, 21. 11. 2008 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1755&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en, 21. dubna 2009  
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Účastníci summitu vydali také společné prohlášení o záležitostech probíraných 

na summitu.105 Opět se diskutovalo o posilování multilateralismu, aktuální světové 

situaci, a to především v souvislostí s finanční krizí, klimatickými změnami, 

rozvojovými cíli tisíciletí a bojem proti chudobě. Na regionální úrovni byla opět 

prodiskutována otázka posílení vztahů Evropské unie s Latinskou Amerikou a 

Karibikem, především v kontextu se summitem EU-Latinská Amerika a Karibik a 

ministerským dialogem EU-Grupo de Rio. Došlo samozřejmě i k diskuzi na bilaterální 

úrovni. Zde se obě strany shodly na usnadnění výměny informací umožňujících využití 

vzájemných příležitostí pro veřejné a soukromé investice, na nutnosti co nejdříve 

dosáhnout uspokojivého závěru jednání o kompenzačních úpravách koncesí vzhledem 

ke vstupu Bulharska a Rumunska do EU. Brazílie byla pochválena za aktuální stav 

diskuze s Evropskou investiční bankou nad budoucí spoluprací na poli energetiky, 

infrastruktury a klimatických změn.106 Vyzdviženo bylo i zahájení jednání o uzavření 

dohody o spolupráci v oblasti výzkumu energie jaderné fúze s organizací EURATOM, 

což by vedlo k usnadnění vstupu Brazílie do projektu Mezinárodního 

termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER107). 

 

3.3.1 Společný akční plán 

 

Evropská unie a Brazílie se ve Společném akčním plánu108 (dále jako „SAP“ 

nebo „Akční plán“) přijatém 22. prosince 2008 shodly na postupu pro vytvoření 

stabilního a plně funkčního strategického partnerství. Stěžejní je podpora míru a 

bezpečnosti prostřednictvím systému efektivního multilateralismu; posílení 

ekonomického, sociálního a enviromentálního partnerství pro zajištění trvalého 

rozvoje; podpora regionální spolupráce; vědy, technologie a inovace a mezilidských 

kontaktů. Plán navrhuje mnoho konkrétních podob budoucí spolupráce, a proto má 

strategické partnerství EU-Brazílie velikou šanci fungovat a dosáhnout společně 

kýžených výsledků. 

                                                 
105Second Brazil-European Union Summit Joint Statement, 17602/08, 23. 12. 2008 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/105021.pdf, 21. dubna 
106 Second Brazil-European Union Summit Joint Statement, Rio de Janeiro, 17602/08, 23. 12. 2008, str.4 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/105021.pdf, 21. dubna 2009 
107 ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor, http://www.iter.org/  
108 Brazil-European Union Strategic Partnership Joint Action Plan, Rio de Janeiro, 22. 12. 2008 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf, 5. května 2009 
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Jednotlivé oblasti se člení na další podkapitoly, ve kterých je navržena 

konkrétní forma spolupráce. Vzhledem k rozsahu spolupráce se v práci zaměřím na 

hlavní a nejdůležitější body a jejich konkrétní návrhy plnění strategického partnerství. 

První oblast – podpora míru a celkové bezpečnosti prostřednictvím systému 

efektivního multilateralismu se zaměřuje nejprve na lidská práva a demokracii a 

podporu mezinárodní justice. Zde by měly být ustaveny pravidelné konzultace jak o 

multilaterálních, tak bilaterálních záležitostech na příslušných úrovních v Ženevě, New 

Yorku, Bruselu a Brasílii; posílena spolupráce v oblasti lidských práv v rozvojových 

zemích pomocí nástrojů, jako je například smlouva Evropské komise se Společenstvím 

portugalsky mluvících zemí.  

Posílení multilaterálního systému je další, již několikrát zmíněnou oblastí 

vzájemné spolupráce. V Akčním plánu je kladen velký důraz na nutnost reformy OSN 

a společně se obě strany dohodly udržet dialog na vysoké politické úrovni o všech 

otázkách společného zájmu (tedy témat regionálních i mezinárodních) a pokračovat ve 

spolupráci na mezinárodním fóru, konzultovat témata agendy multilaterálních setkání a 

případně vyvinout společné iniciativy na půdě OSN. Hlavním úkolem je však vytrvat 

v transformaci OSN v silnější a účinnější organizaci.  

Odzbrojení, kontrola šíření zbraní hromadného ničení a bezpečnostní dialog 

jsou třetím společným tématem v rámci podpory míru a bezpečnosti. EU a Brazílie 

mimo jiné hodlají společně usilovat o co nejrychlejší vstup v platnost Smlouvy o 

zákazu jaderného testování109 a o kontrolu šíření zbraní hromadného ničení 

provedením rezoluce 1540110 Rady bezpečnosti.  

Boj proti terorismu je v dnešní době významným úkolem celého 

mezinárodního společenství, a je tedy zřejmé, že Brazílie a Evropská unie mají 

společný zájem na jeho eliminaci. Společně budou Brazílie a Evropská unie usilovat o 

implementaci globální strategie OSN proti terorismu, přijaté Valným shromážděním 

OSN v září 2006, a všech relevantních rezolucí Rady bezpečnosti, zejména rezoluce 

1267 z roku 1999111 a 1373 z roku 2001.112 

                                                 
109 Brazil-European Union Strategic Partnership Joint Action Plan, 22. 12. 2008, str. 3 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf, 5. května 2009 
110 Rezoluce č.1540 z roku 2004 o kontrole šíření zbraní hromadného ničení. 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/43/PDF/N0432843.pdf?OpenElement, 4. května 
2009 
111 Rezoluce č.1267 se týká situace v Afghanistánu a sankcí uvalených na teroristické  skupiny typu Al-
Kájda. http://daccess-
ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1267%20(1999)&Lang=E&Area=UNDOC, 4. května 
2009 
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Boj proti organizovanému zločinu a obchodu s drogami je dalším společným 

tématem v rámci Akčního plánu. Základem je posílení komunikace a výměna 

informací a spolupráce na bilaterální úrovni, které by zabránily pašování drog a 

organizovanému zločinu s drogami spojenému. V boji proti organizovanému zločinu 

Evropská unie a Brazílie nabízí svoji zkušenost a své koordinační programy i ostatním 

latinskoamerickým státům, které projeví zájem. 

Druhou oblastí, kde se obě strany dohodly na konkrétním společném postupu a 

spolupráci, je posílení ekonomického, sociálního a enviromentálního partnerství pro 

zajištění trvalého rozvoje. Tato oblast je nejširší ze všech a v rámci podpory 

ekonomického partnerství zahrnuje témata jako například Světová obchodní 

organizace a rozvojová agenda z Dohá; rozvoj obchodu, investic a obchodních vztahů, 

kde je hlavním zájmem EU a Brazílie zesílení dialogu o investicích a obchodu během 

jednání společné komise EU-Brazílie; ekonomické a finanční záležitosti; letecká a 

námořní doprava; podpora informovanosti společnosti prostřednictvím informačních a 

komunikačních technologií (ICT), které jsou klíčem k inovacím a růstu. V tomto 

ohledu se Brazílie a Evropská unie dohodly na rozvoji spolupráce v příslušných 

oblastech ICT. 

Významnou složkou druhé oblasti vzájemné spolupráce vytyčené v SAP, s 

ohledem na vlastní problémy Brazílie nejobsáhlejší, je dosažení rozvojových cílů 

milénia a podpora sociální soudržnosti. Zde se strany zavázaly zesílit snahu v rámci 

rozvoje a spolupráce v inovativních finančních mechanismech na pomoc třetím zemím, 

jako je například UNITAID113 a IFFIM114.115 Dále plán navrhuje zesílení spolupráce 

Jih-Jih, a to na základě brazilského modelu společenské participace ve zdravotnické 

strategii – obnova a rekonstrukce slumů v metropolích a zajištění základních 

ochranných systémů. Důležitá je i spolupráce ve sdílení zkušeností s bojem proti 

nemocem typu HIV/AIDS s ostatními státy posílením akcí ICTC, což je mezinárodní 

centrum pro spolupráci v boji proti HIV/AIDS zaštítěné brazilskou vládou společně 

s UNAIDS.  

                                                                                                                                             
112 Rezoluce č.1373 týkající se protiteroristických opatření, 
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm 4. května 2009 
113 UNITAID je mezinárodní fond na podporu zemí třetího světa a zajištuje nákup léků právě pro 
rozvojové země. Jedná se hlavně o léky proti HIV/AIDS a další. 
114 IFFIM – International Finance Facility for Immunisation je nástroj pro rychlejší nalezení finačních 
prostředku pro imunizaci 
115 Brazil-European Union Strategic Partnership Joint Action Plan, 22.12.2008, str. 9 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf, 5. května 2009 
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Poslední složkou 2. oblasti SAP je podpora enviromentálního partnerství pro 

zajištění udržitelného rozvoje. Problematika klimatických změn byla v práci již 

několikrát zmíněna, a je tedy zřejmé, že Brazílie a Evropská unie mají velký zájem na 

zlepšení stávající situace. Za tímto účelem se obě strany shodly na zdůraznění 

významu a naplnění Akčního plánu z Bali116, který byl přijat v prosinci 2007, zesílení 

vzájemných snah při implementaci Úmluvy o biologické diverzitě a dosažení jejích 

třech cílů. Posílení dialogu bylo podpořeno i v problematice zalesňování a dalších. 

V neposlední řadě nesmíme opomenout energetiku. Brazílie a Evropská unie se 

dohodly na stanovení norem a pravidel pro energetickou bezpečnost, zahrnující 

diverzifikaci zásob, na regulačních otázkách týkajících se konkurenceschopných 

energetických trhů, rozvoji a rozmístění technologií pro obnovitelné zdroje, včetně 

biopaliv druhé generace; na udržitelnosti biopaliv a podpoře vědeckých studií a 

technologických inovací s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost produkce bioenergie 

aniž by to negativně ovlivňovalo produkci plodin a biologickou rozmanitost. 

Třetí oblastí SAP, kde Evropská unie a Brazílie společně vytyčily konkrétní 

podobu spolupráce je podpora regionální spolupráce. Zde je opět důležitá obnova a 

zejména zlepšení vztahů EU-LAC117. O to budou EU a Brazílie usilovat 

prostřednictvím podpory inter-regionálních iniciativ, které přinesou regionální 

integraci a implementací závazků a dohod, které byly uzavřeny během summitů EU-

LAC. Dalším bodem je posun v agendě EU-Mercosur, opět jeden z tradičních zájmů 

Evropské unie. Zde chce Evropská unie za pomoci Brazílie najít způsob jak 

maximalizovat spolupráci a výměnu informací týkajících se otázek regionální 

integrace, podporovat politický dialog a ostatní iniciativy, které dovedou obě strany 

k uzavření dohody o ekonomické spolupráci. Brazílie a Evropská unie se v Akčním 

plánu dohodly i na posílení spolupráce parlamentu Mercosuru a Evropského 

parlamentu.118 

Čtvrtou oblastí SAP je podpora vědy, technologií a inovací. Brazílie a 

Evropská unie sdílejí přesvědčení, že společnost se silným vědeckým základem je 

hlavním předpokladem pro trvale udržitelný a vyrovnaný socio-ekonomický rozvoj.119 

                                                 
116 Bali Action Plan, http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf, 5.května 
2009 
117 LAC- Latin America and Caribbean 
118Brazil-European Union Strategic Partnership Joint Action Plan, 22. 12. 2008, str. 14 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf, 5. května 2009 
119 Brazil-European Union Strategic Partnership Joint Action Plan, 22. 12. 2008, str. 14 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf, 5. května 2009 
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Konkrétními návrhy budoucí spolupráce jsou: podpora brazilských vědců, univerzit a 

vědeckých institucí v rámci 7. rámcového programu pro výzkum a technologický 

rozvoj a dalších programů EU; účast evropských vědců a univerzit v příslušných 

brazilských vědeckých programech; zesílení spolupráce na vytváření stabilní vědecké 

sítě napříč Latinskou Amerikou či vyvíjení spolupráce na poli satelitní navigace, a to v 

evropských programech typu GALILEO120 či EGNOS.121 V neposlední řadě se 

představitelé obou stran dohodly na spolupráci v oblasti mírového využití jaderné 

energie v rámci organizace EURATOM a ITER (viz kap. 3.3.). 

Poslední, pátou oblastí, ve které Společný akční plán vymezil konkrétní 

podobu spolupráce, je podpora mezilidských kontaktů a kulturní výměny. To zahrnuje 

otázky migrace, vízové povinnosti a konzulární záležitosti, vzdělání, kulturu a další. 

Co se týče problematiky migrace, zde se obě strany zavázaly k vytvoření pravidel pro 

lepší organizaci pozitivního migračního toku a na druhou stranu efektivního řešení 

negativního migračního toku, tj. ilegálního přistěhovalectví. Zajištění bezvízového 

styku je také jednou z prioritních otázek, s výjimkou Irska a Velké Británie, které 

podle protokolu č.4, přílohy Amsterdamské smlouvy122 nemají být vázány touto 

dohodou o zrušení krátkodobých víz.123 Ve vzdělání budou Brazílie a EU společně 

usilovat o větší mobilitu brazilských studentů, učitelů a vědců v rámci programů typu 

Erasmus Mundus. Byl vysloven i návrh na větší spolupráci vysokoškolských a 

vědeckých institucí zaměřených na evropská a brazilská studia a mezinárodní vztahy. 

Evropská unie a Brazílie se shodly na důležitosti konsolidace demokratických 

nástrojů, založených na konzultaci s občany. Na žádost Evropské ekonomické a 

sociální komise a Brazilské rady pro ekonomický a sociální rozvoj bude ustaven euro-

brazilský kulatý stůl zabývající se nejen otázkami ekonomického a sociálního rozvoje, 

ale i všemi ostatními aspekty strategického partnerství EU-Brazílie. Výsledky 

společného jednání budou předkládány vrcholným představitelům summitů EU-

Brazílie. 

                                                 
120 GALILEO je celosvětový navigační systém, který má být obdobou americkému a ruskému systému 
podobného typu.  
121 EGNOS (European Geostatinary Navigation Overlay Service) je aplikace satelitního systému a 
předstupeň Globálního družicového navádějíciho systému GALILEO 
122 Amsterdam Treaty, Úř. věst. C340, 2. 10. 1997 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11997D/DCL:EN:HTML, 10. května 
2009 
123 Brazil-European Union Strategic Partnership Joint Action Plan, 22.12.2008, str. 16 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf, 5. května 2009 



45 
 

Jak již bylo napsáno na začátku této podkapitoly, Společný akční plán 

představuje mnoho konkrétních podob vzájemné spolupráce, a je proto i docela 

pravděpodobné, že se toto partnerství podaří úspěšně naplnit. To však pouze za 

podmínky, že spolu obě strany budou komunikovat a úzce spolupracovat. Výše 

představený a popsaný výčet budoucí spolupráce je jen součástí komplexního plánu 

jak dosáhnout požadovaných výsledků. 

 

 

4 Role Brazílie v kontextu vztahů EU-MERCOSUR 
 

Letos je tomu již deset let, co byla započata jednání mezi Evropskou unií a 

Mercosurem o asociační dohodě o liberalizaci obchodu a volném trhu. K uzavření této 

dohody však stále nedošlo a v nejbližší době nejspíše ani nedojde. Jaké jsou příčiny 

tohoto nezdaru a jakou roli hraje při jednáních EU-Mercosur právě Brazílie, se 

pokusíme vysvětlit v následující kapitole. 

Již po podepsání Smlouvy z Asunciónu124 v roce 1991 čtyřmi 

latinskoamerickými státy – Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí – byly zahájeny 

rozhovory mezi Evropou a Mercosurem. To vedlo i k úpravě smlouvy zakládající 

Mercosur v roce 1994, tzv. Protokolu z Ouro Preto125, který stanovil právní rámec 

jihoamerické organizace. V prosinci 1995 tak došlo k podepsání dohody o inter-

regionální spolupráci EU a Mercosuru v Madridu. Byla to vůbec první dohoda tohoto 

typu, která byla uzavřena mezi dvěma bloky orientovanými na regionální integraci. Pro 

členské státy Mercosur znamenalo uzavření této dohody také formální uznání 

organizace jakožto mezinárodní entity. Evropská unie byla a je nakloněna hlubší 

regionální integraci, a to i pokud k ní dochází odlišně, než by si EU sama 

představovala.126 Vzhledem k nárůstu obchodu a investic EU na trhu Mercosuru se 

                                                 
124 Tratado para a constituição de um mercado comúm entre a república Argentina, a república 
federativa do Brasil, a república do Paraguai e a república oriental de Uruguai, 26.3. 1991, 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/Tratado
%20Asunci%C3%B3n_PT.pdf, 24. dubna 2009 
125 Protocolo de Ouro Preto, Protocolo adicional ao Tratado de Assunção sobre a estrutura institucional 
do Mercosul, 16. 12. 1994, 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/Ouro%2
0Preto_PT.pdf, 24. dubna 2009 
126 LAFER C. et al, A União Européia, o Mercosul e os seus parceiros regionais, Lisboa: Instituto dos 
Estudos Estratégicos e Internacionais, 2000 
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tedy objevily návrhy na prohloubení spolupráce, a to ve formě vytvoření volného trhu. 

Evropský export do zemí Mercosuru vzrostl z 6 miliard euro v roce 1990 na 24 miliard 

euro na konci 90. let. Stejný nárůst můžeme sledovat i v přímých investicích EU do 

Latinské Ameriky – do roku 1995 investice činily zhruba 1,6 miliardy euro ročně, 

v druhé polovině devadesátých let tento průměr stoupl až na 26 miliard euro za rok.127 

Implementace dohody z roku 1995, která vstoupila v platnost o čtyři roky 

později obsahuje i přípravy smlouvy následující. Článek 2 smlouvy z roku 1995 hovoří 

o „cílech smlouvy, které by měly posílit vzájemné vztahy a připravit tak podmínky pro 

vytvoření budoucí asociační dohody EU-Mercosur.“128 Dále je zde zdůrazněna potřeba 

užších vztahů, které by podpořily vzrůst obchodu a jeho diverzifikace, a to vše 

v souladu s pravidly Světové obchodní organizace. Evropské politické a obchodní 

zájmy v Jižní Americe, zejména v oblasti průmyslu a služeb, tlačily na brzký začátek 

vyjednávání o nové smlouvě. Ta se zdála být vzhledem k nadšení evropských politiků 

Mercosurem jako krátkodobá záležitost ukončená úspěšným podpisem a navázáním 

úzké spolupráce. 

Evropská unie začala v roce 1998 vypracovávat podrobné studie a analýzy, 

které by pomohly porozumět jihoamerickému společnému trhu, a tím rychlejšímu 

uzavření dohody. Cílem EU bylo vyjednávat s Mercosurem jako takovým, ne se čtyřmi 

členskými státy zvlášť. Klíčovým obdobím pro zahájení vyjednávání je rok 1999, 

jelikož o rok dříve začala jednání Mercosur - FTAA, jejichž cílem bylo prakticky to 

samé, o co hodlala usilovat Evropská unie; blížící se zahájení nového kola jednání 

Světové obchodní organizace, které se konalo na podzim 1999 v americkém Seattlu.129 

Vlády členských států Mercosur se neúčastnily přípravných diskuzí na půdě OSN, 

avšak podrobně tento proces sledovaly. Jejich neúčast byla některými jihoamerickými 

politiky přijímána s nevolí a neporozuměním, zejména pokud se jedná o zemědělské 

záležitosti a lobby v této oblasti. Dalo by se však říct, že tyto negativní projevy 

pramenily spíše z obav, že k zahájení jednání jen tak brzy nedojde, než z jiných 

důvodů. 

                                                 
127 KLOM, A., Mercosur and Brazil: a European perspective, International Affairs, 2003, Vol. 79, n°2, 
s. 354 
128 Interregional Framework Cooperation between the European Community and its Member States, of 
the one part, and the Southern Common Market, of the other part, 15.12.1995,OJ L 69, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996A0319(02):EN:HTML, 5. května 2009  
129 Toto jednání však kvůli masivním protestům a špatné organizaci bylo zmařeno a nové kolo jednání o 
obchodu bylo přeloženo na další ministerskou konferenci na rok 2001 do katarského Dohá. 



47 
 

Brazílie, jakožto hostitel historicky prvního summitu Evropské unie a Latinské 

Ameriky a nejvýznamnější člen jihoamerického integračního bloku, se nechala slyšet, 

že summit může být považován za úspěšný pouze v případě, že dojde k zahájení 

jednání mezi EU a Mercosur.130 Toto vyjednávání o nové dohodě bylo na summitu 

skutečně odstartováno, přestože přípravy nebyly v žádném případě dokončeny a 

„předvyjednávací“ fáze byla ze strany Jižní Ameriky nedostatečná.  

Jednání o nové dohodě mezi EU a Mercosur byla zahájena za poměrně 

nepříjemných okolností, které uzavření dohody znesnadňovaly již od samého počátku. 

V březnu 1999 mělo dojít na berlínském summitu EU k přijetí kroků, které by spustily 

reformu Společné zemědělské politiky. Tato reforma SZP by usnadnila jednání EU-

Mercosur, avšak za daných podmínek strany musely přistoupit  k vyjednávání na 

základě postupné reformy. Druhým nečekaným problémem byla rezignace Santerovy 

Komise z důvodů korupčního skandálu.131 Komise rezignovala v březnu 1999 a 

k ustavení nové došlo až v září téhož roku. Dalšími omezeními a překážkami v cestě za 

dohodou o volném obchodu byl fakt, že Evropská unie mohla začít vést jednání pouze 

o otázkách netýkajících se snížení cel či služeb jako takových, se kterými se muselo 

počkat do nového kola jednání WTO v roce 2001 a za druhé, jednání mohla být 

úspěšně završena pouze s ohledem na výsledky nového kola jednání WTO o obchodu. 

Právě z důvodu neukončených jednání WTO se ještě před začátkem debaty EU-

Mercosur vyskytovaly hlasy, že s novou dohodou by se mělo počkat až do uzavření 

jednání WTO. Vzhledem k tomu, že tato jednání neskončila ani do dnešní doby, 

zůstává otázkou, kdy by vůbec k zahájení vyjednávání mezi EU a Mercosur došlo. 

Nová sestava Evropské komise pod vedením Romana Prodiho se musela 

zaměřit nejprve na reformy a modernizaci. Na podzim 1999 se v Bruselu uskutečnilo 

setkání na ministerské úrovni, kde měla být přijata struktura a společný kalendář 

jednání.132 Z tohoto setkání vyplynulo nutné zpoždění a odsunutí jednání o celních a 

zemědělských záležitostech o dva roky, což samozřejmě Mercosur jako celek přijal 

s nevolí, na druhou stranu pro Brazílii toto zpoždění nebylo ničím zásadním, protože 

nepatří ke státům Mercosuru výhradně závislým na zemědělství. Naopak toto 

prodloužení vyjednávání s Evropskou unií Brazílie i přivítala vzhledem k tomu, že  
                                                 
130 KLOM, A., Mercosur and Brazil: a European perspective, International Affairs, 2003, Vol. 79, n°2, 
str. 359 
131 Jacques Santer byl předsedou Evropské komise od r. 1995 až do r. 1999, kdy z důvodu korupčního 
skandálu musel odstoupit a společně s ním i celá Komise. 
132 KLOM, A., Mercosur and Brazil: a European perspective, International Affairs, 2003, Vol. 79, n°2, 
str. 361 
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chtěla, aby jednání s FTAA a EU byla vedena paralelně (viz Cardosova politika, 

kapitola 2).  

Rozdíly v pojetí jednání na straně EU a Mercosuru začaly být zřetelnější v roce 

2000, kdy proběhlo druhé kolo vyjednávání. Argentina usilovala o co nejkratší dobu 

vyjednávání a brzké podepsání dohody, Evropská unie naopak považovala za 

vhodnější přesné vyřešení a doladění každého detailu budoucí dohody. V tomto 

můžeme spatřit rozdíl v myšlení jihoamerického bloku a EU. Zatímco stylem 

Mercosuru je uzavření dohody v hlavních bodech a pozdější doladění „detailů“, pro 

EU a její vyjednavače je tomu přesně naopak. Dohoda o hlavních bodech musí být 

vystavěna na neformálním konsenzu o jednotlivých konkrétních cílech.133 Důvodem 

může být i fakt, že zatímco evropští vyjednavači jsou specialisté v určité oblasti, za 

Mercosur jednají politici a další vysocí představitelé jednotlivých států, kteří mají 

trochu jiné představy o způsobu uzavírání dohod. 

Třetí kolo jednání, které proběhlo na podzim 2000 pod vedením Brazílie, 

obrátilo dosavadní průběh pozitivním směrem. Brazílie se o tuto změnu zasadila 

nasazením expertů na technickou stránku věci. I přes pokrok, který přinesl diskuze o 

duševním vlastnictví, veřejných zakázkách či o řešení obchodních sporů,  ale o rok 

později znovu došlo ke zpomalení jednání, a to především kvůli rozporům v samotném 

Mercosuru. Efekt ve změně jednání byl tedy spíše psychologického rázu. 

Argentina chtěla z Mercosuru vytvořit oblast volného obchodu, která by jí 

umožnila uzavírat bilaterální dohody o obchodu s ostatními státy. To však bylo 

v rozporu s představami Brazílie, která chtěla setrvat v paralelismu jednání s EU i 

FTAA. To potvrzují i slova brazilského ministra zahraničí, Celsa Amorim, který se 

vyjádřil, že „k uzavření dohody dojde jen pokud to bude výhodné pro Brazílii (...) to 

znamená přispět k obecnému rozvoji a podpoře brazilské ekonomiky.“134 Neschopnost 

Mercosuru představit protinabídku Evropské unii, jejíž návrh týkající se zejména celní 

politiky byl zejména pro Argentinu a Brazílii nepřijatelný, ohrozila důvěryhodnost 

jihoamerického integračního bloku v rámci vyjednávání. Tomu se však podařilo 

zabránit během uruguayského předsednictví a pátého kola jednání v Montevideo, kdy 

Uruguay přivedla členské státy Mercosuru ke kompromisu. 

                                                 
133 KLOM, A. Mercosur and Brazil: a European perspective, International Affairs, 2003, Vol. 79, n°2, 
str. 361-362 
134 AMORIM, C., Política Externa do Governo Lula: os dois primeiros anos, Análise de conjuntura 
OPSA, 2005, http://observatorio.iuperj.br/artigos_resenhas/Artigo%20Celso%20Amorim.pdf, 
 6. května 2009 
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Podzim 2001 byl ve znamení obnovení jednání WTO přerušeného o dva roky 

dříve v Seattlu. Veškeré snahy se ubíraly směrem k dokončení jednání a Brazílie na 

půdě WTO vystupovala jako jeden z vedoucích států, jejichž podpora nového kola 

jednání byla klíčová pro jejich úspěšné završení a dokončení. Přes původní odhady, že 

jednání budou dokončena v roce 2004, se úspěch nekonal. Jednání byla „definitivně“ 

zmražena v roce 2005 po konferenci WTO v Hong-Kongu (viz kapitola 2). V říjnu 

2004 fakticky přestala i vyjednávání o asociační dohodě mezi EU a Mercosurem, která 

padla po představení návrhů obou stran, které však byly prohlášeny za nevyhovující; 

obě strany se poté dohodly, že pokračovat se bude až po ukončení jednání WTO. 

Schůzky na ministerské úrovni a další neformální setkání však pokračovaly, jejich 

obsahem však bylo de facto jen ujišťování o dosavadním pokroku ve vzájemné 

spolupráci a o nutnosti zahájit nové kolo jednání o asociační dohodě.135 

Znovunalezená vůle obnovit jednání o nové dohodě se objevila na vídeňském 

summitu EU-LAC v roce 2007136, kdy obě strany potvrdily závazek o uzavření 

asociační dohody EU-Mercosur daný i během lisabonského summitu EU-Brazílie. 

Brazílie vzhledem k svojí pozici v Latinské Americe a v Mercosuru je, nebo by měla 

být, tím klíčovým aktérem, který pomůže obnovit jednání EU-Mercosur a přispěje 

k jejich zdárnému dokončení. Evropská unie přistoupila v roce 2006 ke změně své 

strategie bilaterálních jednání.137 Nutnost uzavření dohody byla zřejmá a potřeba ji 

dosáhnout také, přestože jednání s Mercosurem nikdy nebyla snadná, vzhledem 

k interním problémům jihoamerického bloku. Jak řekl João Pacheco, velvyslanec EU v 

Brazílii, v rozhovoru pro Agência Brasil, „ privilegovaný vztah s Brazílií může pomoci 

k lepšímu porozumění a zejména může usnadnit uzavření asociační dohody EU-

                                                 
135 CIENFUEGOS, M., La asociación estratégica entre la Unión Europea y el Mercosur, en la 
encrucijada, Barcelona: CIDOB Edicions, 2006, str. 69 
136 The Strategic Partnership between the European Union, Latin America and the Carribean: the joint 
commitment, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008, str.29  
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/publication/lima_en.pdf, 5. května 2009 
137 Strategie spočivá ve stanovení ochrany ekonomických zájmů prostřednictvím akce, ale vytváření 
bariér musí být zastaveno, jelikož to stěžuje vztahy s ostatními státy, a to zejména s rozvojovými 
zeměmi. Vyzdvihnuty jsou prvky jako konec celních omezení, posílení evropských firem v zahraničí, 
otevření veřejných trhů, regulace přístupu na trh, duševní vlastnictví a další. Zdroj: EU-Mercosur Trade 
Negotiations: Make or Blake, Annual Report 2006-2007, Chaire Mercosur – Working Group on EU-
Mercosur negotiations, 2007,  
http://www.chairemercosur.sciences-
po.fr/fichiers/Publications/commerce/livres/2007/chaire_mercosur_annual_report_2007.pdf,  5. května 
2009 
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Mercosur, která by tak byla nejrozsáhlejší dohodou tohoto typu na světě.“138 Změna 

strategie jednání EU a pomoc Brazílie v rámci strategického partnerství tak může 

přinést kýžené výsledky. Na druhou stranu protěžování Brazílie na úkor ostatních států 

Mercosuru, např. Argentiny, která by také uvítala užší vztahy s EU, a komunikace 

s Mercosurem prostřednictvím právě Brazílie by mohlo přinést opačný efekt. 

Od podepsání strategického partnerství EU-Brazílie, kde se za jeden z cílů 

vzájemné spolupráce stanovilo prohloubení regionální integrace a inter-regionální 

spolupráce EU-Mercosur došlo k několika dalším potvrzením nutnosti nastartování 

nových jednání o uzavření asociační dohody. Dne 17. prosince 2007 bylo vydáno 

společné prohlášení EU a Mercosuru, které potvrdilo znovunastartování jednání o 

asociační dohodě. Zároveň byla za základ bilaterální spolupráce přijata Regionální 

strategie 2007-2013139 vypracovaná v srpnu 2007. Další potvrzení nutnosti obnovení 

vyjednávání o nové dohodě bylo přijato např. na summitu EU-LAC v Limě v květnu 

2008 či o pár měsíců později, po selhání pokračování jednání z Dohá. Cílem se stalo 

stanovení alternativních možností uzavření dohody i přes nedokončené jednání z Dohá.  

Brazílie je nejdůležitějším členem organizace Mercosur, a to jak z hlediska 

velikosti trhu v rámci bloku, tak mezinárodního významu. Její role v kontextu vztahů 

Evropské unie a Mercosuru nabírá na důležitosti zejména v posledních letech, od 

uzavření strategického partnerství s EU. Do té doby byla považována za sice 

významnou a potřebnou, co se uzavření asociační dohody týče, nicméně až 

v posledních dvou letech, kdy se Evropská unie rozhodla znovu zavést jednání o 

nejvýznamnější dohodě dvou regionálních bloků, která se bude týkat jak obchodních, 

tak politických a sociálních záležitostí, je Brazílie považována za „most“, který obě 

strany může propojit a splnit tak „strategický cíl EU“, jímž asociační dohoda vzhledem 

k potenciálu latinskoamerického regionu bezpochyby je. Strategické partnerství EU-

Brazílie tak má dodat nový rozměr vzájemným vztahům Evropské unie a Mercosuru, 

mimo jiné i prostřednictvím spolupráce Evropské unie a Brazílie na půdě Světové 

obchodní organizace s cílem uzavřít jednání z Dohá, které je pro finální podobu 

asociační dohody stěžejní.  

 

                                                 
138 FIORI, M., Acordo entre Mercosul e UE depende da Rodada de Doha, diz embaixador, Agência 
Brasil, 3. července 2007, http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/07/03/materia.2007-07-
03.0919174455/view, 7. května 2009 
139 Regional Strategy Paper, Mercosur, 2. 8. 2007, E/2007/1640 
http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/rsp/07_13_en.pdf, 6. května 2009 
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5 Česká republika – Brazílie, vzájemné vztahy v rámci 

Evropské unie 
 

V dubnu 2008 navštívil současný brazilský prezident Lula da Silva na oficiální 

pozvání Václava Klause Českou republiku. Byla to historicky první návštěva 

brazilského prezidenta v naší zemi. Vzájemné česko-brazilské vztahy mají přesto 

dlouhou tradici, která byla započata navázáním diplomatických styků ve 20. letech 

minulého století. Za více než 80 let vzájemných vztahů došlo k navázání spolupráce 

v mnoha oblastech a podepsání několika bilaterálních dohod.  

Nicméně až právě návštěva Lula da Silvy předznamenala užší spolupráci České 

republiky s jejím nejvýznamnějším partnerem v latinskoamerickém regionu a de facto 

v rámci strategického partnerství EU-Brazílie.140 Během této návštěvy došlo 

k podepsání Rámcové dohody o spolupráci, a to zejména v energetickém sektoru, což 

je jedna z priorit českého předsednictví v první polovině roku 2009. 

Vzájemné česko-brazilské vztahy jsou založeny zejména na spolupráci 

v oblasti obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“) vypracovalo v roce 

2006 rozsáhlou studii Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR 

v prioritních zemích Latinské Ameriky.141 Tato studie může být brána jako odrazový 

můstek pro bližší spolupráci a vylepšení vzájemných vztahů. Analýza naznačuje směry 

a možné prostředky k dosažení vytyčeného strategického cíle – „prosazení trendu 

postupného vyrovnávání salda vzájemného obchodu prostřednictvím podpory vývozu 

tradičních komodit a zároveň rozvíjení nových exportních příležitostí a projektů na 

bázi vzájemně výhodné spolupráce v perspektivních oblastech.“142 Vstup České 

republiky do evropských struktur otevřel nové možnosti a příležitosti 

v latinskoamerickém regionu a tím pádem i navázání užší spolupráce s tamními státy. 

Počátek 90. let byl ve znamení poklesu vzájemného obchodu s Brazílií. Mezi 

příčiny můžeme zařadit zpomalení brazilské ekonomiky, snížení českých dovozů 

železné rudy či v nedostatečných kontaktech českých exportérů s brazilskými 
                                                 
140 Česko-brazilské vztahy v kontextu strategického partnerství EU-Brazílie, Briefing Paper, 2008, 
http://www.amo.cz/publikace/briefing-paper-cesko-brazilske-vztahy-v-kontextu-strategickeho-
partnerstvi-eu-brazilie.html, 9. května 2009 
141 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR 
v prioritních zemích Latinské Ameriky, http://www.mpo.cz/dokument14164.html, 5. května 2009 
142 PETŘÍČKOVÁ, M., OPAVA, J., Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR 
v Brazílii, Mexiku, Argentině a Chile, 30.3.2006 http://www.mpo.cz/dokument14164.html, 5. května 
2009 
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protějšky. Změna nastala až v posledních letech, kdy český export do Brazílie činil 

v roce 2005 187,5 mil. dolarů, ve srovnání s rokem 1993, kdy vývoz ČR činil pouhých 

15,3 mil. dolarů je to obrovský nárůst.143 Studie MPO vyjmenovává oblasti, kde může 

být rozvinuta užší spolupráce s ohledem na podmínky obou zemí. Těmito oblastmi 

jsou například energetika, budování dopravní infrastruktury, životní prostředí, podpora 

zemědělských technologií a další. Jsou to tedy oblasti, které má v sobě zahrnuto i 

strategické partnerství Brazílie s Evropskou unií. 

Česká republika podepsala v dubnu 1994 (ratifikováno o rok později) 

s Brazilskou federativní republikou Smlouvu o obchodní a ekonomické spolupráci.144 

Tato smlouva však vstupem České republiky do EU zanikla na základě společné 

dohody vzhledem k nekompatibilitě bilaterální dohody ČR-Brazílie s acquis 

communautaire EU. Tuto smlouvu nahradily posléze Rámcová smlouva o spolupráci 

mezi EU a Brazílií z roku 1992 a Rámcová smlouva o spolupráci mezi EU a 

Mercosurem z roku 1995. Obě strany – ČR i Brazílie - se zavázaly přijmout novou 

bilaterální dohodu, která by byla v souladu s evropským právem. 

V roce 2006 začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vyjednávat o nové 

dohodě o hospodářské a průmyslové spolupráci. Český návrh smlouvy byl vypracován 

a předán brazilské straně v srpnu 2006 k prostudování a Brazílie zaslala zpět české 

straně své připomínky koncem téhož roku. Tyto připomínky byly přijaty a smlouva se 

dostala do závěrečné fáze příprav a schvalování.  

Ve dnech 11. a 12. dubna 2008 přijel na oficiální návštěvu do hlavního města 

České republiky brazilský prezident Lula da Silva. Společně s ním přijel i brazilský 

ministr zahraničí Celso Amorim, který se svým českým protějškem Karlem 

Schwarzenbergem podepsal 12. dubna 2008 připravenou Dohodu o hospodářské a 

průmyslové spolupráci. Obsahem této dohody je posílení spolupráce v několika 

oblastech. Mezi nejdůležitější patří nepochybně oblast energetiky, dále pak rozvoj 

agroprůmyslu a lesnictví, informační technologie a technologie pro ochranu životního 

prostředí, automobilový a letecký průmysl.145 Hlavním tématem dohody však je 

energetický sektor a zejména otázka biopaliv, kde patří Brazílie k předním 

producentům. Energetické záležitosti nebyly zahrnuty ve smlouvě z roku 1994 a nová 
                                                 
143 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR 
v prioritních zemích Latinské Ameriky, str.9, http://www.mpo.cz/dokument14164.html, 5. května 2009 
144 Smlouva o obchodu a ekonomické spolupráci, http://www2.mre.gov.br/dai/b_tche_02_2236.htm 
 23. dubna 2009 
145 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a 
průmyslové spolupráci, čl. 2, 12.4.2008, http://www2.mre.gov.br/dai/b_tche_06.htm, 10. května 2009 
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smlouva tak dle slov Lula da Silvy „ukazuje velké množství příležitostí, které Česká 

republika a Brazílie mají otevřené k dalšímu vyjednávání.“146 Samotný text dohody je 

poměrně neurčitý a velice otevřený i dalším formám spolupráce, které jdou mimo 

rámec této smlouvy. 

Smlouva hovoří také o ustavení společné komise pro hospodářskou spolupráci. 

Cílem této komise je mimo jiné sloužit jako konzultační orgán, vyměňovat si vzájemně 

informace o ekonomickém rozvoji a příslušných programech, realizovat konkrétní 

projekty v rámci hospodářské spolupráce či věnovat větší pozornost malým a středním 

podnikům v obou státech.147 Vedoucími členy komise budou představitelé příslušných 

ministerstev, buď náměstci ministra, či přímo sami ministři. Dalšími členy komise 

budou představitelé různých institucí veřejného sektoru obou zúčastněných států. 

Dohoda o hospodářské spolupráci však v důsledku zdlouhavého ratifikačního procesu 

stále nebyla ratifikována brazilskou stranou, a proto se předpokládá vstup této smlouvy 

v platnost až koncem roku 2009.  

Českou republiku jakožto člena Evropské unie spojuje v kontextu vztahů s 

Brazílií s ostatními členskými státy několik problematických záležitostí. Ochrana práv 

duševního vlastnictví, korupce či upřednostňování domácích firem před zahraničními v 

přidělování veřejných zakázek; to jsou jen některé z oblastí, kde musí Brazílie učinit 

příslušné kroky a změnit svoji politiku.148 Specifickými problémy, které se vyskytují 

v rámci bilaterálních vztahů Česká republika – Brazílie, jsou zejména otázky týkající 

se menší míry povědomí o České republice a českých firmách na brazilském trhu, 

jazykové bariéry a také do jisté míry neodhadnutí velikosti a podmínek brazilského 

trhu. To se týká například odlišností v jednotlivých brazilských státech a regionech – 

jiný je Sever a Severovýchod (oblast Recife) a jiný Jih a Jihovýchod (oblast São Paulo 

a Rio de Janeiro). 

Měření efektivity či míry dosažení strategických cílů stanovených analýzou 

MPO je v současné době stále poměrně obtížným úkolem. Vzhledem k současné 

ekonomické krizi můžeme očekávat zpomalení vyrovnávání pasivního salda ČR, které 

je hlavním strategickým cílem MPO. Dalším problémem se může jevit i nedokončené 

vyjednávání o dohodě o spolupráci mezi Evropskou unií a Mercosurem, která jsou již 
                                                 
146 Brasil assina acordo econômico no setor de biocombustíveis, Jornal de Brasília, 13.4.2008 
147 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a 
průmyslové spolupráci, čl. 4, 5, 12. 4. 2008, http://www2.mre.gov.br/dai/b_tche_06.htm, 10. května 
2009 
148 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR 
v prioritních zemích Latinské Ameriky, http://www.mpo.cz/dokument14164.html, 5. května 2009 
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téměř pět let u bodu mrazu a až v poslední době se znovu objevují diskuze o obnovení 

jednání (viz výše kapitola 4).  

Studie MPO navrhuje posílení funkce pobočky CzechTrade se sídlem v São 

Paulo, která se zabývá proexportní činností a má za úkol propagovat české výrobky a 

firmy na brazilském trhu. Další aktivitou, kterou se má Česká republika dostat do 

lepšího povědomí Brazílie, je pořádání výstav či účast na výstavách a prezentacích. 

V souvislosti s tím proběhla v říjnu 2008 v São Paulo prezentace českých výrobků a 

firem CzechFest.149 Dalšími aktivitami jsou zejména kulturní akce pořádané v rámci 

českého předsednictví Radě EU. Mezi tyto akce patří např. filmový festival, koncert 

české hudby a další. 

 

Česko-brazilské vztahy se rozvíjejí i v oblasti vzdělávání. Na začátku listopadu 

2008 navštívil Brazílii český exministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. 

Hlavním bodem jeho návštěvy byl podpis Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého 

školství a vědy na léta 2009-2011150, ke kterému došlo společně s jeho brazilským 

protějškem Fernando Haddadem. Exministr Liška se v rámci své návštěvy setkal i s 

dalšími představiteli země, na federální i na státní úrovni. Společně prodiskutovali 

otázky školské reformy, systému hodnocení kvality vzdělávání a další. Obsahem 

ujednání je vymezení forem spolupráce v oblasti vysokého školství a výzkumu. 

Programově je Ujednání v mnohém podobné Společnému akčnímu plánu strategického 

partnerství EU-Brazílie. Ujednání je zaměřeno na výměnné programy postgraduálních 

studentů a učitelů. Konkrétní formy spolupráce jsou v rámci výzkumných projektů 

vymezeny článkem 5 Ujednání takto: výměna studentů doktorských programů, 

výměna profesorů a výzkumných pracovníků a společné organizování seminářů a 

akademických setkání.151 Dále je Ujednáním rozhodnuto o ustavení společné komise, 

která bude jednat o vzájemné spolupráci a její konkrétní formě. 

 

S ohledem na české předsednictví Radě EU v první polovině roku 2009 existují 

společné zájmy i v souvislosti s implementací Společného akčního plánu a programem 

a prioritami českého předsednictví 2009, a to ve čtyřech hlavních oblastech. První je 

brazilské přiznání statutu tržní ekonomiky nejnovějším členským státům Evropské 
                                                 
149 Říjnový Czech Fest 2008 v São Paulu, 
http://www.mzv.cz/brasilia/cz/aktuality/rijnovy_czech_fest_2008_v_s_o_paulu.html, 6. května 2009 
150 Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009-2011,  84/2008 Sb.m.s.  
151 Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009-2011,  84/2008 Sb.m.s., čl. 5  
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unie – Bulharsku a Rumunsku, které vstoupily do EU v roce 2007. Toto přiznání tržní 

ekonomiky je důležitou záležitostí pro budoucí euro-brazilské vztahy. Brazílie přiznala 

tento status členským státům, které přistoupily v roce 2004, tedy i České republice, na 

druhém summitu EU-Brazílie v prosinci 2008. S Bulharskem a Rumunskem však stále 

vyčkává a dalo by se říct, že za uznání bude požadovat nějaký ústupek ze strany EU.152 

Další oblastí je vízová politika mezi Brazílií a Evropskou unií. Jednání o vzájemné 

bezvízové dohodě pro krátkodobé pobyty mezi EU a Brazílií se již blíží k svému 

úspěšnému završení.153 Česká republika musela přistoupit k podepsání bilaterální 

dohodě o bezvízovém styku pro krátkodobé pobyty s Brazílií před vstupem do EU. 

Nicméně vzhledem k tomu, že smlouva byla brazilskou stranou ratifikována až o více 

než rok později, museli čeští turisté žádat o vízum i přes podepsanou dohodu.154  

Za třetí, Evropská unie a Brazílie zahájily dialog o lidských právech, jejichž 

důležitost zdůrazňuje i program českého předsednictví.155 Čtvrtou oblastí česko-

brazilských zájmů v kontextu Evropské unie jsou vztahy s Latinskou Amerikou. 

Summit EU-RIO156, konaný ve dnech 11.-14. května 2009 patří mezi největší akce 

pořádané českým předsednictvím. V rámci tohoto summitu se sešli představitelé 

Troiky EU157 s regionálními celky (Mercosur či Andské společenství) a také v rámci 

Společného výboru Evropské unie s Mexikem.158 

 

 Česko-brazilská spolupráce je na cestě k úzkým vzájemným vztahům, a to i přes 

geografickou vzdálenost a odlišnost. Je mnoho faktorů, které tyto dvě země navzájem 

propojují, ať jsou to krajané v Brazílii, či společné ekonomické zájmy v mezinárodní 

komunitě. Díky členství České republiky v Evropské unii je spolupráce snazší a po 

uzavření asociační dohody EU-Mercosur se dá předpokládat, že dojde k dalšímu 

prohloubení kooperace. 

 

                                                 
152 Brazílie: přiznání statutu tržní ekonomiky novým členům EU, 
http://www.mpo.cz/dokument54525.html, 11. května 2009  
153 Brazílie se k brzkému dokončení vyjednávání zavázala během druhého summitu EU-Brazílie 22. 
prosince 2008. 
154 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o částečném zrušení 
vízové povinnosti, 29. 4. 2994, 115/2005 Sb.m.s. 
155 Pracovní program českého předsednictví: Evropa bez bariér, http://eu2009.cz/cz/czech-
presidency/programme-and-priorities/program-a-priority-478/, 11. května 2009  
156 Grupo de Rio. 
157 Troika EU se skládá z předsedajícího státu Radě EU, jeho předchůdce a jeho následovníka. 
158 Výsledky jednání nebyly v době psaní práce známy (pozn. autorky práce). 
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Závěr 
 
 Strategická partnerství nabývají čím dál více na významu. Evropská unie 

jakožto jeden z nejvýznamnějších mezinárodních aktérů si je tohoto velice dobře 

vědoma, a je tedy jejím záměrem tato partnerství s dalšími globálními hráči navazovat 

a společně usilovat o efektivní multilaterální systém. Brazílie se stala v posledních 

desetiletích jednou z nejdůležitějších zemí v mezinárodním společenství. Její pozice 

latinskoamerického giganta vzrostla vzhledem k jejímu obrovskému nejen 

ekonomickému potenciálu a je nyní více než jasné, že s Brazílií se musí do budoucna 

počítat. 

Cílem této práce bylo představit právě strategické partnerství Evropské unie a 

Brazílie. Jak již bylo řečeno, Brazílie v posledních několika letech posiluje své 

postavení na mezinárodním poli. S tím je spojeno i prohlubování vztahů s Evropou. 

V druhé kapitole jsem se zaměřila na vývoj euro-brazilských vztahů od r. 1957 až do r. 

2007, tedy padesát let vzájemných vztahů s ES/EU. Celé toto období se dá popsat jako 

vztah „spolupráce a konfliktu“ Brazílie měla, má a do budoucna i bude mít zájem na 

udržování dobrých vztahů s evropskými strukturami, komunikace ale nebyla vždy 

snadná a vzájemná nedorozumění a rozdílné názory častokrát způsobily i ochlazení 

vztahů.  

Nový trend ve vnějších vztazích Brazílie můžeme sledovat od poloviny 

devadesátých let 20.století, kdy vláda prezidenta Cardosa změnila svůj koncept 

zahraniční politiky z „autonomie prostřednictvím izolace“ na „autonomii 

prostřednictvím integrace“. Pro tuto změnu hovořilo několik důvodů. Jednak si 

Brazílie uvědomovala, že pokud chce dosáhnout silného postavení na regionální i 

globální úrovni, není již dále možné předstírat nezájem vůči ostatním státům a 

organizacím. Brazílie se tak výrazně zapojila do mezinárodního dění, zejména pak 

v rámci Světové obchodní organizace, Organizace spojených národů a skupiny G-20.  

Dalším důvodem pro vystoupení z izolace byla regionální integrace, která de 

facto začala na počátku devadesátých let se vznikem sdružení Mercosur a s počátkem 

vyjednávání s FTAA. Zde Brazílie vystupuje také jako hlavní vyjednavač a prostředník 

při jednání o volném trhu. 

Brazílie je dnes čím dál více světem vnímána jako důležitý partner a spojenec, 

a i proto došlo v červenci roku 2007 k podepsání a navázání strategického partnerství 

s Evropskou unií, která jakožto jeden z globálních aktérů má zájem více spolupracovat 



57 
 

s latinskoamerickým regionem, kde je největším investorem a obchodním partnerem. 

Strategické partnerství je vymezeno Společným akčním plánem, který byl vypracován 

společně oběma stranami a schválen na druhém summitu EU-Brazílie konaném 

v brazilském Rio de Janeiro 22.prosince 2008. Zásadním bodem vzájemné spolupráce 

je snaha o vytvoření efektivního multilateralismu, tedy mezinárodního řádu založeného 

na kooperaci všech stran včetně mezinárodních organizací, a to zejména Organizace 

spojených národů. Právě její reforma je pro Evropskou unii a Brazílii velice důležitá. 

Usilí Brazílie o stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN se sice neshledalo s úspěchem, 

ale to nic nemění na skutečnosti, že pozice Brazílie je v této organizaci významná a 

posílení postavení OSN v mezinárodním společenství je jedním z bodů agendy 

brazilské zahraniční politiky. 

Vzájemná spolupráce v oblasti energetiky a biopaliv má velkou šanci přinést 

prospěch oběma stranám. Energetický sektor patří k oblastem nejvyššího zájmu 

Evropské unie a právě Brazílie díky svým zkušenostem může přispět k rozvoji 

energetické politiky. Brazílie je největším producentem biopaliv a má také největší 

znalosti, co se jednotlivých stádií produkce a distribuce této komodity týče. Výměna 

zkušeností a informací v této oblasti pomůže rozvinout energetiku v Evropské unii a 

zároveň přinést nové investice do Latinské Ameriky. 

Brazílie je zemí, která má v rámci Latinské Ameriky i skupiny BRIC největší 

podíl přímých investic z EU, resp. od Evropské investiční banky. Strategické 

partnerství tedy může pozvednout Brazílii na regionální i globální úrovni. Jedním 

z důvodů pro navázání strategického partnerství s Brazílií je i sblížení dvou 

regionálních integračních bloků – Evropské unie a Mercosuru. Tyto dva bloky se 

v předešlých deseti letech pokusily sjednat podmínky nové dohody o liberalizaci trhu a 

volném obchodu, vždy však narazily na neústupnost EU v oblasti Společné 

zemědělské politiky. Ta byla kamenem úrazu již v 60. letech, kdy Brazílie navázala 

formální diplomatické styky s ES, a je jím dodnes. Hospodářské a obchodní vztahy 

Evropské unie a Brazílie, resp. Mercosuru stojí na stanovení přijatelných podmínek 

v oblasti cel, a to v obou směrech. Pokud na tyto podmínky Evropská unie nepřistoupí, 

dá se jen stěží představit úspěšné plnění a fungování strategického partnerství. Přestože 

kromě zemědělských produktů a obchodních vztahů EU a Brazílie sdílí zájmy i v 

mnoha jiných oblastech, úspěch této spolupráce má pro vzájemné vztahy klíčový 

význam. Brazílie se pod vládou Lula da Silvy stává více a více sebevědomým státem, 
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který si velice dobře uvědomuje svoji pozici a situaci, že bez něj by v současném světě 

mezinárodní společenství těžko fungovalo.  

Brazílie je totiž zároveň i spojovacím článkem se státy Jihu, které jsou rovněž 

jedním ze zájmů Evropské unie, ale ke kterým není snadné se přiblížit, a proto EU 

doufá v pomoc Brazílie i v tomto směru. Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala roli 

Brazílie v kontextu vztahů EU-Mercosur. Jednání o asociační dohodě, která započala 

v roce 1999, uvízla před pěti lety na mrtvém bodě. Jak již bylo zmíněno, jedním 

z důvodu navázání strategického partnerství s Brazílií byla snaha o obnovu jednání o 

asociační dohodě mezi EU a Mercosurem. Asociační dohoda je ale podmíněna 

dokončením jednání z Dohá, kvůli kterým Evropská unie a Mercosur vzájemná jednání 

částečně přerušili. Nová dohoda totiž musí být v souladu s podmínkami WTO a pokud 

k ukončení jednání nedojde v nejbližších letech, je asociační dohoda ohrožena. Tuto 

dohodu ale neohrožuje pouze nedokončené jednání z Dohá, ale také současná situace 

v latinskoamerickém regionu, kde začínají převažovat levicové, populistické režimy, 

jejichž protiváhou má být právě Brazílie. Tím se posiluje její pozice v mezinárodním 

společenství ještě více, protože ostatní globální aktéři Brazílii staví do pozice „lídra“ 

regionu. 

Strategické partnerství EU-Brazílie teprve před nedávnem získalo konkrétnější 

obrysy. O výstupech se tedy zatím nedá moc hovořit. Implementace jednotlivých 

podob spolupráce je v úplných začátcích, nicméně dle mého názoru se dá předpokládat 

úspěch partnerství ve většině bodů. Oba partnery spojují kromě vůle k vytvoření 

multilaterálního systému i historické, jazykové a sociální podobnosti. Největší míru 

spolupráce můžeme očekávat v energetickém sektoru a v oblasti vědy a výzkumu, 

která vždy patřila mezi klíčové otázky vzájemných vztahů. Zhodnocení výsledků 

dosavadní činnosti obou stran by mohl přinést i třetí summit EU-Brazílie, který se 

bude konat na podzim 2009, tentokrát pod vedením švédského předsednictví. Brazílie 

má před sebou prezidentské volby, které se budou konat na podzim roku 2010. Mandát 

Lula da Silvy ale již nebude možné obnovit, a nový prezident tedy může přinést nový 

rozměr brazilské zahraniční politiky a strategického partnerství s Evropskou unií.   

                                                 
  Počet znaků včetně poznámkového aparátu: s mezerami 131 581/ bez mezer 113 509. 
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Summary 
 

 Since 2003 the European Union has become more and more focused on 

strategic partnerships with other global actors. This necessity of fostering relationships 

with important countries all over the world is stated in the European Security Strategy 

– A Secure Europe in a Better World published in 2003. The European Union has 

accepted as the main tool of its external policies the concept of effective 

multilateralism that implies deepening the cooperation among countries and 

organisations such as the United Nations, the World Trade Organisation or the NATO. 

The international community should support the reform of the United Nations, which 

should turn into a strong respectful organisation. 

 Although the strategic partnership between the European Union and Brazil was 

established in July 2007, mutual relations have a longer history. In fact, the European 

Economic Community and Brazil established diplomatic relations only few years after 

signing of Treaties of Rome (1957), in 1961. The very first years were in token of 

„cooperation and conflicts“, mainly because of the European Common Agricultural 

Policy, which continues to cause problems in mutual relations to date. Until the 1980s, 

the cooperation was not very developed because of the military regime in Brazil that 

lasted to 1985. The most significant agreement before the end of military regime was 

concluded in 1980. It contained a „democratic clause“ and a proposal to establish a 

joint committee that would meet and discuss all topics of mutual interest. 

 With creating the Common Market of South, known better as Mercosur, in 

1991 by the Treaty of Asunción, the European interest in Latin America region, 

including Brazil increased. A new framework agreement was signed in 1992 and 

ratified three years later. With the new Brazilian president, Fernando Henrique 

Cardoso, a new concept of foreign policy - „autonomy through integration“ was 

adopted. Brazil decided to interact more with the international community in order to 

strengthen its position in the world and to become one of the most important global 

actors as well. The importance of Brazil raised with the start of negotiations about a 

new association agreement of the regional integrations blocks – Mercosur and the 

European Union in 1999.  

 The relationship between the European Union and Brazil worsened in the era of 

president Lula da Silva elected in autumn 2002 who became the head of the group G-
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20, leading a part of the association South-South . The collapse of the Doha WTO 

negotiation round in 2005 further contributed to a cooling of EU-Mercosur relations.  

 Nonetheless, the importance of good relations with Brazil was very clear to 

Europe. In 2007, the European Commission presented to the European Parliament and 

the Council a draft document entitled Towards an EU-Brazil Strategic Partnership. 

Areas of common interest were indicated and formed a base of the strategic partnership 

launched on 4th July 2007 during the 1st EU-Brazil summit, hosted by the Portuguese 

presidency. 

 Both partners agreed on elaboration of a Joint Action Plan that was later 

presented in December 2008 when the French president Nicolas Sarkozy, President of 

the European Commission and Brazilian president Lula da Silva met at the 2nd EU-

Brazil summit in Rio de Janeiro. The plan contains concrete forms of cooperation 

divided into five sections according to mutual interests. The main focus is put on 

cooperation in energy policy and biofuels, since Brazil is the most important producer 

of this commodity in the world. The European Union would like to boost the use of 

renewable sources and development of sustainable technologies. 

 Last but not least, the European Union is interested in deepening the 

cooperation in area of regional integration. Brazil should play the role of a mediator in 

EU-Mercosur negotiations to achieve signing of association agreement about the 

liberalisation of trade and on a free market area. 

 In conclusion, the strategic partnership between the European Union and Brazil 

has a good chance to succeed. The concrete form of the Joint Action Plan makes the 

cooperation clearer and facilitates the communication between the two parties. The 

will to create an effective multilateral system, historical, lingual and cultural 

resemblances connect them as well. The future of this partnership, however, depends 

on presidential elections in Brazil that will take place in autumn 2010, and on the 

direction of Brazilian foreign policy.  
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Téma a cíl práce: 
 

Dne 4. července 2007 proběhl v portugalském hlavním městě Lisabonu první 

summit Evropské unie (EU) a Brazílie. Právě na tomto summitu, pořádaném během 

portugalského předsednictví EU, došlo k vzájemné shodě zástupců obou stran, že 

Brazílie by se měla stát privilegovaným partnerem EU v Latinské Americe.  

Tato tematika je tedy velice aktuální, a přestože diplomatické vztahy s Brazílií 

byly navázány již po podpisu Římské smlouvy v roce 1957, v praxi vztahy mezi 

Brazílií a Evropskou unií probíhaly především prostřednictvím jihoamerické 

organizace MERCOSUL. 

 Brazílie patří v posledních letech k zemím s velice rychle se vyvíjející 

ekonomikou, a proto je v zájmu Evropské unie udržovat a utužovat úzkou spolupráci 

s touto zemí. Vzhledem ke geografickému hledisku je právě Brazílie zemí s vysokým 

potenciálem rozvoje a spolupráce s EU by tedy měla přinést výhody pro obě strany. 

Dne 30.května předložila Evropská Komise Radě a Evropskému Parlamentu sdělení 

Towards an EU-Brazil Strategic Partnership, ve kterém byly vytyčeny jednotlivé body 

budoucí spolupráce a právě ty by měly být mimojiné předmětem této práce. Mezi 

nejdůležitější témata vzájemné spolupráce patří spolupráce v oblasti lidských práv, 

v oblasti plnění Rozvojových cílů Milénia, energetická spolupráce, či posílení 

multiratelarismu (zdůrazněna byla spolupráce na úrovni Organizace spojených národů 

a Světové obchodní organizace). 

 Tématem této práce je zmapování a analýza vývoje vztahu mezi těmito dvěma 

subjekty – Brazílií a Evropskou Unií, resp. Evropským společenstvím od r. 1957 až po 

současnost s užším zaměřením na poslední události směřující k většímu zblížení a 

spolupráci. K tomuto tématu mě přivádí jak vlastní zájem o tuto oblast, tak určité 

opomíjení lusofonních zemí a Latinské Ameriky ve středoevropském prostoru. 

Tato práce by měla být tedy pojata jako případová studie, kdy zvoleným 

případem je právě strategické partneství Evropské unie s Brazílií, jakožto s jednou ze 

zemí, kterým bylo strategické partnerství navrženo a navázáno během jednotlivých 

summitů Evropské unie. 

V této práci budu vycházet především ze zahraniční periodické literatury, 

jelikož v českém prostředí je tato tematika stále na okraji zájmu. Dalším důležitým 

zdrojem informací jsou dokumenty Evropské unie, smlouvy podepsané mezi Brazílií a 



 
 

EU, dokumenty z doby portugalského předsednictví EU v druhé polovině roku 2007. 

Důležitým zdrojem informací jsou i novinové články různých světových deníků, 

zprávy rozhlasových stanic atd. V neposlední řadě budu používat při psaní své práce i 

internetových stránek jednotlivých organizací a seskupení, jako je například OSN, 

WTO, MERCOSUL či internetové stránky Delegace Evropské unie v Brazílii. 

Vzhledem k současnosti tématu a blížícímu se předsednictví České republiky 

v EU by neměla být v mé práci opominuta ani spolupráce České republiky a Brazílie 

v rámci EU. 
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