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Anotace 

Diplomová práce „Evropská unie na Blízkém východě: Role EU v izraelsko-

palestinském mírovém procesu“ pojednává o vzniku a vývoji vnějších vztahů ES/EU vůči 

Blízkému východu, konkrétně vůči izraelsko-palestinskému konfliktu. Politika EU je v tomto 

regionu eliminována díky nejednotnosti zahraničně-politických pozic jednotlivých členských 

států EU a americké hegemonii ve zprostředkování dosavadních mírových jednání. Přesto se 

od 90. let 20. století EU snaží tento stav pomocí mnoha svých iniciativ změnit.  

Historický kontext vztahu mezi státy ES/EU a Blízkým východem završí komparace 

svou nejdůležitějších iniciativ EU – „Euro-středomořského partnerství“ a „Evropské politiky 

sousedství“. Chápání EU jako mezinárodního aktéra je názorně popsáno v rámci mechanismů 

jednání EU vůči Izraeli a představitelům Palestinské autonomie, včetně popisu jeho 

institucionálního zajištění. Bilaterální vztahy EU-Izrael a EU-Palestinská autonomie detailně 

přiblíží vzájemnou propojenost obou aktérů s EU. Na závěr je popsán rozdíl mezi evropským 

a americkým přístupem k řešení izraelsko-palestinského konfliktu, jsou analyzovány pozice 

jednotlivých členských zemí EU a nastíněny limity a výhody EU v případných mírových 

jednáních. 
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Úvod 

 

Od založení státu Izrael v roce 1948 proběhly na Blízkém východě čtyři arabsko-

izraelské války, protože se okolní arabské země nechtěly smířit s faktem, že byl na území 

historické Palestiny založen židovský stát. Jeho vznik vyvolal řadu nepokojů a konfliktů, 

které přetrvávají až do dnešních dnů (např. otázka palestinských uprchlíků). V důsledku válek 

s arabskými sousedy získal Izrael některá území, která mu původně nebyla přiznána, čímž 

vyvolal další negativní reakce okolních států. Tím vznikl nejdéle trvající a zřejmě i 

nejkomplikovanější problém v oblasti, označovaný jako izraelsko-palestinský konflikt. 

Téma diplomové práce zpracovává problematiku vnějších vztahů Evropské unie, 

konkrétně roli a postavení Evropské unie v izraelsko-palestinském mírovém procesu. 

Evropská unie se snaží hrát stále vlivnější roli na mezinárodní scéně jako globální aktér. Daná 

oblast je zajímavá především z hlediska reflexe vzniku a vývoje vnějších vztahů ES/EU, které 

v tomto regionu názorně deklarují pomalý a soustavný vývoj pozice ES/EU v mezinárodních 

vztazích. Evropská zahraniční politika na Blízkém východě je díky nejednotnosti národních 

pozic členských států EU a americké hegemonii v regionu eliminována, práce se proto 

zaměřuje na její výhody a limity, nabízí perspektivy dalšího vývoje. 

Cílem práce je provést analýzu pozice Evropské unie jako mezinárodního aktéra na 

Blízkém východě a její role v izraelsko-palestinském mírovém procesu. Práce se zaměřuje na 

možnost ovlivnit dlouhotrvající konflikt mezi Izraelem a Palestinci a snaží se o objektivní 

přiblížení argumentace obou zainteresovaných stran. Dále představuje formy spolupráce mezi 

Evropskou unií a jednotlivými aktéry, tedy Izraelem a Palestinskou autonomií. Práce 

reflektuje historické souvislosti vztahu mezi formující se evropskou zahraniční politikou a 

neklidným Blízkým východem, a to již od vzniku Evropských společenství.  
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Základní tezí práce je přesvědčení, že Evropská unie jako celek není schopna za 

stávajících okolností přispět k řešení vleklého izraelsko-palestinského sporu, i když svou 

zeměpisnou blízkostí, tradičními vazbami a hospodářskou závislostí představuje vhodného 

prostředníka pro mírová jednání. Je to dáno především rigidním postojem Evropské unie 

k otázce řešení sporu a snahou oddělit své iniciativy v regionu (v zájmu jejich funkčnosti) od 

stávajícího izraelsko-palestinského konfliktu, který brzdí všechny ostatní mírové iniciativy 

(např. mírovou smlouvu mezi Izraelem a Sýrií). Tato práce by měla dokázat, že pokud bude 

chtít Evropská unie přispět k mírovým jednáním svými dosavadními iniciativami zasahujícími 

na Blízký východ (Euro-středomořské partnerství, Evropská politika sousedství), musí si 

připustit jejich provázanost s izraelsko-palestinským konfliktem a definovat společnou pozici 

také k blízkovýchodnímu mírovému procesu jako takovému (jednání mezi Izraelem, Sýrií, 

Libanonem, Jordánskem a Palestinskou samosprávou, která započala v Madridu v roce 1991). 

Zároveň je poukazováno na fakt, že národní postoje členských států EU v izraelsko-

palestinském konfliktu nejsou jednotné, v rámci této práce je ukázáno, proč být jednotné ani 

nemohou. I kdyby se státy na společném postoji dohodly, bylo by třeba vytvořit efektivní a 

fungující nástroje, které by obě strany konfliktu přinutily k plnění svých podmínek. 

V současné době je Evropská unie zapojena především do financování palestinské 

samosprávy, což by mohlo být považováno za jeden z klíčových nástrojů nátlaku pro řešení 

sporu. V neposlední řadě je zde vyslovena myšlenka, že nestabilní situace a neustálé radikální 

změny na palestinských územích přispívají k tomu, že v blízké budoucnosti není možné 

dospět ke konečnému mírovému řešení mezi Izraelem a Palestinskou autonomií a vytvoření 

dvou států existujících vedle sebe, i když se o to vnější mezinárodní aktéři snaží. 

 

Za jeden z nejdůležitějších mezníků v izraelsko-palestinském sporu je v poslední době 

považován rok 2006, kdy proběhly přelomové volby v Izraeli a na palestinských územích. 
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V Izraeli tehdy zvítězila nová strana Kadima Ehuda Omerta a na palestinských územích 

převzalo vedení od vládnoucího Fatahu radikální hnutí Hamás. I když se od té doby 

vnitropolitická situace v obou státech změnila, zůstane rok 2006 klíčovým pro další 

směřování izraelsko-palestinského sporu.  

  

První kapitola se zaměřuje na vztah Evropy ke Středomoří a Blízkému východu, což je 

z historického hlediska pro Evropu jedna z klíčových politicko-hospodářských oblastí. 

Kapitola se věnuje analýze hlavních mezníků vztahu mezi Evropou a Blízkým východem. 

Jelikož je každý členský stát EU ovlivněn jinými historickými determinanty, jsou národní 

zájmy těchto států k regionu odlišné. Dnešní EU dokázala v průběhu dvacátého století navázat 

vztahy s regionem dvěma způsoby, v ekonomické a zahraničně-politické rovině. 

Ve druhé kapitole je více prostoru věnováno jednotlivým iniciativám, které Evropská 

unie zahájila směrem k arabským státům (státům Mashreku) a Izraeli: Euro-středomořskému 

partnerství a Evropské politice sousedství. Státy Mashreku a Izraele zde participují jako celek, 

což vytváří potenciál pro případné přenesení dosažených výsledků na blízkovýchodní mírová 

jednání, resp. izraelsko-palestinská jednání. Součástí této kapitoly je zhodnocení, jakým 

způsobem obě iniciativy vnímají blízkovýchodní mírová jednání, resp. odpovědnost za tato 

mírová jednání. 

Ve třetí kapitole je popsána role Evropské unie jako mezinárodního aktéra na Blízkém 

východě a definovány mechanismy jednání EU ve vnějších vztazích. Je objasněna 

institucionální struktura EU ve vztahu k řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Dále se 

kapitola věnuje vývoji společné zahraniční politiky členských států EU směrem k Blízkému 

východu, konkrétně izraelsko-palestinskému mírovému procesu, kdy je zmíněna i pozice 

jednotlivých unijních institucí v tomto procesu.  
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Čtvrtá kapitola se zaměřuje na rovinu bilaterálních vztahů. Detailně analyzuje vztah EU-

Izrael a EU-Palestinská autonomie, což je důležité pro pochopení souvislostí evropského 

angažování na Blízkém východě. 

Stěžejní je poslední kapitola, která představuje hlavní překážky ukončení izraelsko-

palestinského konfliktu a která zodpoví na otázku, zda má Evropská unie možnost tento 

konflikt ovlivnit a co tomu případně brání. Jelikož není snad jiného konfliktu ve světě, kde by 

byla evropská pozice natolik ambivalentní americké pozici, budou obě pozice analyzovány a 

navrženy oblasti vzájemné spolupráce tak, aby efektivněji přispěly k nalezení mírového 

řešení. Nejednota evropské pozice je zapříčiněna především odlišnými pozicemi jednotlivých 

států, jejichž zhodnocení společně s možnostmi EU hrát významnější roli na Blízkém 

východě budou tvořit závěr práce. 

 

Pokud bychom se měli zaměřit na teoretické vymezení přístupu EU vůči 

blízkovýchodnímu konfliktu, dojdeme k názoru, že žádná relevantní teorie mezinárodních 

vztahů neodpovídá tomuto specifickému spojení (nejblíže je realismus). V rámci akcí 

Společné zahraniční a bezpečnostní politiky je využíván liberální mezivládní přístup, v rámci 

obchodních vztahů spadajících do prvního pilíře naopak přístup supranacionální. Prioritně se 

členské státy EU zaměřují na docílení stability a bezpečnosti na vlastním území, z čehož 

plyne také opatrnější vytváření společné zahraniční politiky. Při výzkumu překážek a 

perspektiv vztahů Evropské unie k Blízkému východu je využit především analytický přístup, 

jenž se promítl do jednotlivých kapitol zkoumajících různé aspekty vzájemných vztahů. 

V této práci je při zkoumání problematiky vztahu EU k mírovému řešení izraelsko-

palestinského konfliktu uplatněn historicko-logický přístup. V rámci chronologického 

výkladu hlavních událostí spolu s vnitřními a vnějšími okolnostmi je užito abstrakce a 

teoretického zobecnění. 
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V první a druhé kapitole je využita časová a prostorová komparace z historického 

hlediska a analýza vznikajícího konfliktu. Ve třetí kapitole je mj. využit historicko-analytický 

přístup k nalezení vztahu jednotlivých aktérů EU ke zkoumaným státům. Ve čtvrté kapitole je 

využita metoda případové studie, která ilustruje hlavní konsensuální a sporné body 

vzájemných vztahů EU-Izrael a EU-Palestinská autonomie. Pátá kapitola se opírá opět o 

komparativní metodu (přístup EU a USA nebo národní pozice jednotlivých států). 

 

V úvodu práce je třeba definovat oblasti Blízkého východu a Mashreku, které jsou 

v práci zmiňovány a které jsou stěžejní pro geografické vymezení oblastí zájmu EU. Mám na 

mysli území států a regionů Bahrajnu, Egypta, Íránu, Iráku, Izraele, Jemenu, Jordánska, 

Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Palestinské národní autonomie, Saúdské Arábie, 

Spojených arabských emirátů (SAE), Sýrie a Turecka.1 

Mashrek (arabsky znamená „východ“, přesněji „místo, kde vychází slunce“) tvoří 

arabsky mluvící země ležící ve východní oblasti Středomoří. Středověcí historikové tak 

označovali část arabského světa ležícího západně od Egypta. Druhou významnou oblastí 

Středomoří jsou země Maghrebu (arabsky znamená „západ“), které tvoří státy severní 

Afriky2. Oblast Mashreku byla v dřívějších dobách pro Evropany strategicky výhodná (jako 

spojnice mezi Evropou a Asií), v dnešní době je sem soustředěna pozornost EU z hlediska 

ekonomických, politických, bezpečnostních a kulturních zájmů.3 

                                                 
1 Více k definici pojmu Blízký východ: Kropáček, L. (1999): „Blízký východ na přelomu tisíciletí: Dynamika 
přeměn v muslimském sousedství Evropy“. Str. 11-13. 
2 Těmito státy jsou Maroko, Alžírsko, Tunisko a Libye. 
3 Mashrek je narozdíl od Maghrebu velmi heterogenní oblast. Vyznačuje se vysokým počtem obyvatelstva (roku 
2000 se počet lidí pohyboval kolem 100 milionů), velkým populačním přírůstkem a s tím spojenou vysokou 
negramotností obyvatelstva. Státy jsou dále heterogenní z hlediska národnostního (Arabové, Berbeři, Židé, 
černoši, Evropané, Kurdové, aj.), náboženského (islám, judaismus a křesťanství) či podle míry urbanizace 
jednotlivých zemí. Také státní uspořádání není jednotné – Izrael, Sýrie a Libanon jsou republiky 
s jednokomorovým parlamentem, Egypt s dvoukomorovým parlamentem a Jordánsko je konstituční monarchie. 
Země byly pod mandátní správou Francie (Sýrie a Libanon) nebo Velké Británie (Egypt, Palestina – dnešní 
Izrael a PAÚ, Zajordánsko – dnešní Jordánsko). 
Nezávislost získaly postupně: 1922 Egypt, 1943 Libanon, 1946 Sýrie a Jordánsko a 1948 Izrael. Jsou zde bohatá 
ložiska surovin – zejména ropy a zemního plynu (Egypt a Sýrie). 
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Region Mashreku zahrnuje tyto moderní státy: Stát Izrael, Palestinská autonomní území 

(dále PAÚ), Syrskou arabskou republiku, Jordánské království a Libanonskou republiku, 

k nimž se často řadí i Egyptská arabská republika. 

 

Ve své práci zmiňuji pojmy jako izraelsko-palestinský mírový proces (jednání a dohody 

mezi státem Izrael a Palestinskou autonomií), izraelsko-palestinský konflikt, resp. 

blízkovýchodní konflikt (konfliktní linie mezi těmito dvěma aktéry) a blízkovýchodní mírová 

jednání (jedná se o přímá jednání mezi Izraelem a Libanonem, Sýrií, Jordánskem a 

Palestinským autonomním územím, která probíhala v období let 1991 - 2000).  

 
Práce se opírá především o ustanovení Smlouvy z Nice pozměňující smlouvu o 

Evropské unii, smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty. Pro 

pochopení oblasti vnějších vztahů EU a s ní spojenou institucionální strukturu jsem nejvíce 

využívala následující publikace: Fiala, P., Pitrová, M. (2003): „Evropská unie“. Brno: CDK, 

Cihelková, E. (2003): „Vnější ekonomické vztahy Evropské unie“. Praha: C.H.Beck, 

Svoboda, P. (1999): Právo vnějších vztahů Evropské unie. Praha: Linde. 

V převážné většině publikací o Blízkém východě se hlavní pozornost obrací na 

problematiku izraelsko-palestinského konfliktu, který je samozřejmě stěžejním 

blízkovýchodním tématem a tvoří základ všech ostatních konfliktních linií a vztahů. Téma 

vzájemných vztahů Evropské unie a dvou blízkovýchodních aktérů, Izraele a Palestinské 

autonomie, z hlediska mírových jednání se v české odborné literatuře vyskytuje o poznání 

méně. Při psaní této práce jsem využila některých dostupných českých odborných publikací 

pro porozumění historického vývoje v Izraeli: Čejka, M. (2005): „Izrael a Palestina“. Brno: 

Centrum strategických studií; Čejka, M. (2003): „Judaismus, politika a stát Izrael“. Brno: 

MPÚ; Kropáček, L. (1999): „Blízký východ na přelomu tisíciletí: Dynamika přeměn 
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v muslimském sousedství Evropy“. Praha: Vyšehrad; Lewis, B. (2000): „Dějiny Blízkého 

východu“. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 

Pro pochopení problematiky vztahu EU vůči Izraeli a Palestinské autonomii jsem 

pracovala s publikacemi v anglickém, německém a francouzském jazyce, které mi nabídly 

komparaci přístupů nejvýznamnějších expertů. Mezi publikace, které mě nasměrovaly 

k závěrům této práce, patřily: Fawcett, L. (2005): „International Relations of the Middle 

East“. Oxford: Oxford University Press, Perthes, V. (2005): „Geheime Gärten. Die neue 

arabische Welt“. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung; Dosenrode, S., Stubkjær, A. 

(2002): „The European Union and the Middle East“. London: Sheffield Academic Press. Tyto 

knihy alespoň částečně zhodnotily vztahy EU-Izrael/Palestinská autonomie, jejich 

předpoklady, východiska, historické souvislosti, vnější aspekty a vzájemné vazby. 

 
 

Problematika Blízkého východu je velice obsáhlé téma, které nemůže být předmětem 

jedné práce. Proto jsem byla nucena upustit od detailního výkladu některých známých 

politických a ideologických skutečností, ať už na úrovni EU, její historie a fungování, tak i na 

straně izraelsko-palestinského konfliktu, především jeho náboženské roviny. Navíc je práce 

psaná v době, kdy se na Blízkém východě dějí významné události, např. formování vlády 

národní jednoty na palestinských územích. Ty bohužel nelze komentovat bez bližšího 

analytického rozboru, proto nebudou součástí této práce. 
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1 Vztahy mezi ES/EU a Blízkým východem do roku 1995 

 

Vztah ke Středomoří a Blízkému východu je z historického hlediska pro Evropu jednou 

z klíčových politicko-hospodářských priorit. Zeměpisná blízkost spolu s tradičními vazbami a 

ekonomickou závislostí znamenaly pro Evropu vždy velkou výzvu, neboť ji dění na Blízkém 

východě citelně ovlivňovalo. Tato kapitola vymezí vztahy mezi Evropou a Blízkým 

východem a bude analyzovat hlavní mezníky těchto vztahů. Ty byly ovlivněny mnoha 

determinanty, které předurčily národní zájmy členských zemí ES/EU na Blízkém východě. 

Proto je evropská zahraniční politika až do současné doby vedena ve dvou rovinách, které se 

budou prolínat v následující analýze vzájemných vztahů ES/EU se státy Blízkého východu: 

� v ekonomické rovině „low politics“ byly se středomořskými a blízkovýchodními státy 

prioritně uzavírány ekonomické smlouvy, všeobecně považované za nekonfliktní. Tyto 

smlouvy byly vyjednány na nadnárodní úrovni, tedy v kompetenci institucí ES, a 

probíhaly v tichosti až do počátku 90. let 20. století; 

� v politické rovině „high politics“ převládal mezivládní přístup, kde jednotlivé státy 

ES/EU jednaly podle národních zájmů. První vážná hrozba v podobě ropného šoku roku 

1973 se promítla do společného angažování na Blízkém východě v rámci Evropské 

politické spolupráce (dále EPS) a snahou hrát roli „třetího strany“ vedle USA a 

Sovětského svazu. 

 

I přes dominantní postavení USA se Evropská společenství prezentovaly v zahraničních 

vztazích několika společnými postoji a deklaracemi vůči regionu, které, ač zpočátku 

upozaděny, byly pro samotná ES úspěchem. To bylo dáno už od počátku vzájemné 

spolupráce mezi státy v rámci ES rozdílnými zahraničně-politickými prioritami a vztahem 
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k danému regionu. Pozice členských států ES/EU byly velmi rozdílné, proto je analýza 

historického vývoje z hlediska dnešních návrhů mírových plánů EU podstatná. 

Blízký východ je velmi rozsáhlá oblast, proto ji zúžím na státy Mashreku, které jsou 

přímo zainteresované v blízkovýchodním konfliktu a zároveň i ve dvou nejdůležitějších 

iniciativách EU (Euro-středomořském partnerství a Evropské politice sousedství). 

 

1.1 Vývoj vztahů Evropy a Blízkého východu od 19. století 

 
Tradiční vazby Evropy se zeměmi Blízkého východu, resp. se zeměmi Mashreku, 

vznikaly od dob Osmanské říše, která byla více než šest století hegemonním útvarem na 

Balkáně a Blízkém východě, a tvořila tak spojnici mezi evropským a asijským kontinentem. 

Tato říše zahrnovala ještě v 19. století (kromě evropských provincií) státy dnešního Tuniska, 

Alžírska, Libye, Egypta, Jordánska, Izraele (a Palestinských autonomní území), Libanonu, 

Sýrie, Jemenu, Iráku a Saúdské Arábie.4 

Evropské mocnosti, především Velká Británie a Francie, projevovaly velký zájem o 

arabské provincie Osmanské říše, ať už z strategického geopolitického nebo obchodního 

hlediska.5 S nástupem evropské industrializace se zvýšila poptávka po nerostných surovinách 

a po odbytištích levných výrobků z Evropy. Postupné nahromadění kapitálu, které 

průmyslovou revoluci provázelo, s sebou přinášelo další propojení mezi evropskými zeměmi 

a Blízkým východem, tentokrát ve formě investic pocházejících především z francouzských a 

anglických zdrojů.  

Velká Británie a Francie (alespoň do roku 1870) využívaly územní integritu Osmanské 

říše jako nárazníkové zóny proti ruským politicko-strategickým zájmům v Evropě.  

                                                 
4 Zdroj: Owen, R. (1992): „The Government and Politics in the Making of the Modern Middle East“. Str. 8. 
5 Jako příklad prvního mezievropského sváru o arabské provincie mohu uvést Egypt (důležitá spojnice do Afriky 
a Asie). Nejprve byl okupován Francií, poté Velkou Británií. Po výstavě Suezského průplavu roku 1869 se 
význam Egypta ještě zvýšil. 
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První světové války se Osmanská říše účastnila po boku Německa a Rakouska-Uherska. 

Státy Dohody (VB, Francie a Rusko) se ale už v roce 1916 v tajné Sykes-Picotově dohodě6 

domluvily na rozdělení arabských provincií po konci první světové války. Dalším 

významným dokumentem byla o rok později uzavřená Balfourova deklarace, ve které se 

britská vláda oficiálně zavázala podpořit vytvoření národního domova židovského lidu 

v Palestině. I když se zdálo, že tento dokument byl především ústupkem stále sílícímu 

sionistickému hnutí, zároveň zavazoval Brity respektovat práva palestinských Arabů. 

Konec první světové války znamenal faktický konec Osmanské říše, která se rozpadla 

vyhlášením nezávislého Turecka v roce 1923. Už v roce 1920 byla svolána konference do San 

Rema, kde se definitivně rozdělily mandáty na Blízkém východě.7 Situaci do budoucna 

komplikoval fakt, že se většina států na Blízkém východě vytvořila bez ohledu na náboženské 

a etnické skupiny, což se později neobešlo bez silné armády, která finančně vyčerpávala 

zdroje na případný sociální a ekonomický rozvoj v těchto státech.8  

Z pohledu evropských velmocí bylo udržení pozic na Blízkém východě nutné, protože je 

znepokojoval vojenský potenciál oblasti a nebezpečí, které představoval. Blízký východ jim 

měl sloužit jako nárazníková zóna a svou přítomností chtěly mocnosti zabránit vstupu vojsk 

jiných zemí na toto území.  

S koncem druhé světové války a nástupem dvou supervelmocí (USA a SSSR) se 

postavení evropských zemí v regionu Blízkého východu změnilo. Z evropských mocností se 

zde výrazněji udržela pouze Velká Británie, i když byla finančně závislá na Spojených státech 

amerických. Francie byla oslabena německou okupací a vnitrostátními problémy, ale i nadále 

                                                 
6 Sykes-Picotova dohoda obsahovala plán na rozdělení oblasti Blízkého východu na pět částí. Velká Británie 
měla spravovat oblast Zajordánska a Mezopotámie (dnešní Jordánsko a Irák bez severního regionu), Francie 
měla spravovat Sýrii, Libanon a oblast kolem Mosulu na severu dnešního Iráku. Palestina měla být mezinárodní 
zónou, teoreticky ale zůstala pod nadvládou Velké Británie.  
Více v: Dosenrode, S., Stubkjær, A. (2002): „The European Union and the Middle East“. Str. 42. 
7 Nově vzniklá Liga národů potvrdila Velkou Británii jako mandatorního správce nad Palestinou a Francii nad 
Sýrií a Libanonem. Více na: „San Remo Resolution - April 25, 1920“; dostupné z WWW 
URL: http://www.therightroadtopeace.com/infocenter/Heb/SamRemoRes.html  (ke dni 19.3.2006) 
8 Zdroj: Dosenrode, S., Stubkjær, A. (2002): „The European Union and the Middle East“. Str. 44.  
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vykonávala mandátní správu nad Sýrií a Libanonem. Konec války a odchod imperiálních 

mocností znamenal pro arabské státy, včetně zemí Mashreku, možnost získat nezávislost. 

Jedním z klíčových momentů historie Blízkého východu byl počátek blízkovýchodního konfliktu. Po vypršení mandátu Velké 

Británie nad Palestinou Spojené národy (OSN) rozhodly o rozdělení Palestiny mezi Židy a Araby. Dne 14. května 1948 byl vyhlášen 

samostatný stát Izrael, na který ovšem následně zaútočily okolní arabské státy (Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon a Irák). V první tzv. 

izraelsko-palestinské válce Izrael uspěl a obsadil skoro tři čtvrtiny palestinského teritoria. Arabové udrželi jen střední a východní oblasti 

(Předjordánsko) a pásmo Gazy. Jeruzalém byl rozdělen na Západní Jeruzalém (pod správou Izraele) a Východní Jeruzalém (pod správou 

Jordánska). Kvůli válce také muselo odejít z Izraele na 700 tisíc Arabů. Počátek blízkovýchodního konfliktu doprovázely teritoriální 

spory a otázka palestinských uprchlíků, kteří odešli do okolních států. 

Další důležitý milník pro pochopení role Evropy na Blízkém východě představuje 

Suezská krize (znárodnění Suezského průplavu Egyptem, jehož většinoví akcionáři byli 

Britové nebo Francouzi) v roce 1956, která přerostla v ozbrojený konflikt mezi Egyptem na 

jedné straně a Velkou Británií, Francií a Izraelem na straně druhé. Po zásahu OSN a vyřešení 

sporu byl zcela oslaben vliv Velké Británie a Francie v regionu a Evropa přestala na Blízkém 

východě existovat (míněno politicky a ekonomicky) jako relevantní aktér. 

 

1.2 Počátky ES a vztah k Blízkému východu 

 
Tato část je věnovaná vzniku Evropských společenství (ES)9 a jejich vztahům k zemím 

regionu zainteresovaných v blízkovýchodním konfliktu. 

Francie 

Nejsilnější vazby na Blízký východ měla bezesporu Francie. Současná Pátá republika, 

nastolená roku 1958 pod vedením generála de Gaulla, se soustředila na vytvoření vlastní 

globální politiky nezávislé na USA i na Sovětském svazu. To mj. znamenalo hledání 

mezinárodního řešení blízkovýchodního konfliktu. Francie byla totiž jako jediná ze států ES 

schopná vystupovat v roli prostředníka mezi Společenstvím a středomořskými státy. Její 

                                                 
9 Pojem Evropská společenství vznikl v roce 1967 sloučením Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO, vznik 
1951), Evropského hospodářského společenství (EHS, vznik 1958) a EURATOM (vznik 1958). Tvořila je tato 
šestice států: Německo, Franci, Itálie a země Beneluxu. 
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zájmy na Blízkém východě byly samozřejmě ovlivněny potřebou nerostných surovin, zvláště 

ropy. Francie si udržovala své národní zájmy a byla obezřetná v přístupu ke společné politice 

vůči středomořským nebo blízkovýchodním státům, protože se obávala domácí opozice, 

zejména zemědělského sektoru, který se zdál být ohrožen přísunem levného zboží z arabských 

zemí. 

Roku 1967 v reakci na Šestidenní válku10 Francie prohlásila, že každý stát v regionu má 

právo na samostatnost a že Francie nepodpoří žádný stát, který by proti tomuto státu použil 

zbraně. Toto prohlášení později v mezinárodním kontextu znamenalo, že země v oblasti 

Mashreku (a okolní státy) nemohly počítat s případným zapojením ES do blízkovýchodního 

konfliktu a s jeho řešením. Jedním z důvodů bylo zklamání ze silného izraelsko-amerického 

svazku, který byl podle Francie výhodný především pro USA.11 Tento svazek znamenal pro 

Francii obrat od podpory Izraele až k úplnému ochladnutí vzájemných vztahů. I proto se 

Izrael orientoval výhradně na USA. Ztratil víru nejen ve Francii, ale celé ES. Francie od té 

doby intenzivně vystupovala ve prospěch arabských států a byla hnací silou všech deklarací 

ES vůči tamnímu regionu, které svými proarabskými postoji výrazně ovlivňovala.12 

Spolková republika Německo 

Německo až do konce šedesátých let žádnou blízkovýchodní politiku neformulovalo, 

protože bylo zaneprázdněno svými vnitropolitickými problémy.13 Po událostech druhé 

světové války se cítilo vůči Židům morálně zavázané a blízkovýchodní konflikt byl pro něj 

velmi citlivé téma. Repatriace, které Židům posílalo do Izraele, měly dopad na rozvoj 

ekonomiky nově vzniklého státu.14 I přes citlivost tématu mělo Německo samozřejmě zájem 

                                                 
10 Šestidenní válka proběhla v roce 1967, kdy stát Izrael zvítězil a vojensky obsadil některá území na úkor 
sousedních arabských států, a to Západní břeh Jordánu (do té doby pod správou Jordánska), pásmo severně a 
jižně od města Gazy (Egypt), Golanské výšiny (Sýrie) a Sinaj (Egypt). Izrael tedy získal kontrolu nad téměř 
trojnásobkem území, které mu bylo původně určeno. 
11 Více v: Dosenrode, S., Stubkjær, A. (2002): „The European Union and the Middle East“. Str. 60. 
12 Více v: Allen, D., Pijpers, A. (1984): „European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict“.  
Str. 1-18. 
13 Zdroj: Allen, D., Pijpers, A. (1984): „European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict“. Str. 91. 
14 Zdroj: Allen, D., Pijpers, A. (1984): „European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict“. Str. 93. 
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na nastolení míru mezi Izraelem a okolními arabskými zeměmi. Poté, co německý zbrojní 

průmysl získal zakázky od arabské i izraelské strany, bylo pro německou vládu důležité 

formulovat svou pozici v tomto konfliktu.  

Obecně se ale dá říct, že židovská otázka německou iniciativu v regionu na dlouhou 

dobu paralyzovala a Německo začalo být aktivní až se vznikem prvních společných politik ES 

vůči Blízkému východu.15 

Itálie 

Po ztrátě svých kolonií v Africe byla italská zahraniční politika přesvědčena, že by 

vztah k zemím Středomoří a Blízkému východu měl být zaměřen hlavně na spolupráci 

v ekonomické a kulturní oblasti. I přes velkou snahu ale narážela na problém nedostatečné 

ekonomické připravenosti otevřít svůj trh těmto zemím. 

Svou roli sehrála také geografická poloha Itálie, která ji staví do role obhájce užších 

vztahů se středomořskými zeměmi (včetně Mashreku a Maghrebu), důležitých především 

z bezpečnostního a ekonomického hlediska. Pozice Itálie v rámci ES se při podobných 

aktivitách (vytváření společné politiky vůči středomořským státům) dostávala do popředí a 

nezůstávala na okraji jako při jiných aktivitách ES.16 

Benelux 

Nizozemská zahraniční politika zastává po staletí tři základní cíle: ochranu zahraničního 

obchodu, zachování národní bezpečnosti a podporu mezinárodního právního pořádku.17 

Nizozemí se v blízkovýchodní konfliktu staví silně na stranu Izraele.18  

Naproti tomu Belgie představuje stát, který udržoval a udržuje svou neutrální pozici 

prostředníka, zvlášť ve vztahu k supervelmocím během studené války. Její důraz na negociace 
                                                 
15 Více v: Allen, D., Pijpers, A. (1984): „European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict“. Str. 
91-107. 
16 Více v: Dosenrode, S., Stubkjær, A. (2002): „The European Union and the Middle East“. Str. 63. 
17 Zdroj: Allen, D., Pijpers, A. (1984): „European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict“. Str. 37. 
18 I když v nizozemské společnosti převládal pocit viny za smrt 70% holandských Židů během druhé světové 
války, byla nizozemská zahraniční politika řízena především obchodními zájmy a dodržování mezinárodního 
práva (zvláště pod vedením OSN). Snahou nizozemské politiky bylo, aby se spor vyřešil podle rezolucí RB 
OSN. 
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by mohl být definován jako typická „strategie malých zemí“. Belgie, stejně jako Nizozemí, 

byla na straně Izraele během Suezské krize, protože shledala počínání Egypta jako porušení 

mezinárodního práva. Na počátku evropské integrace se ale belgické a nizozemské zájmy 

rozdělily, protože Belgie inklinovala díky svým historickým vazbám ke spojenectví s Francií. 

Belgická zahraniční politika se po Šestidenní válce v roce 1967 snažila, aby se všechny 

blízkovýchodní konflikty řešily mírovou cestou a aby se nepodporovalo násilí (na arabské 

nebo izraelské straně).19 

 

Na počátku evropské integrace byly definovány hlavní cíle ES: prohloubení integrace, 

vytvoření jednotného vnitřního trhu a řešení zemědělské politiky. Vnější vztahy byly řešeny 

vlastními dvoustrannými dohodami jednotlivých států v regionu Středomoří a Blízkého 

východu, žádná soustavnější ekonomická výměna mezi evropskými a arabskými státy 

neprobíhala.20 První snahy společně koordinovat zahraniční politiky států Evropských 

společenství (ES) k zemím Blízkého východu se objevují po Šestidenní válce v roce 1967. 

Tehdy se naplno projevila neexistence koordinace zahraniční politiky států ES. Vyjádřeno 

slovy německého kancléře Kiesingera na Římském summitu ES, který se konal těsně před 

vypuknutím války (1967): „ Styděl jsem se tam. Válka co nevidět vypukne a my se nejsme 

schopni dohodnout na tom, abychom se o ní jen bavili“.21 Pro dokreslení situace je vhodné 

zmínit pozice členských států ES v této válce: Francie odsoudila Izrael a podporovala arabské 

státy v rozpravách OSN, Itálie byla také na arabské straně, Německo, ač deklarovalo 

neutralitu, stálo na straně Izraele, Nizozemí bylo tradičně proizraelské a Belgie svým 

neutrálním postojem důvěřovala mezinárodním organizacím typu OSN nebo NATO.22 

                                                 
19 Více v: Allen, D., Pijpers, A. (1984): „European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict“.  
Str. 65-66. 
20 Zdroj: Dosenrode, S., Stubkjær, A. (2002): „The European Union and the Middle East“. Str. 63. 
21 Zdroj: Ifestos, P. (1987): „European Political Cooperation: Towards a Framework of Supranational 
Diplomacy?“. Str. 420. 
22 Tamtéž. 
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Postupem času začalo být zřejmé, že koordinace společné politiky vůči Středomoří je 

bezpodmínečně nutná. Důvodů bylo několik. Daly by se charakterizovat snahou o větší 

kontrolu nad přístupem k nerostnému bohatství, zejména k ropě, a kontrolu tradičních 

námořních cest ve Středomoří, které byly narušovány vzrůstajícím vlivem Sovětského svazu v 

regionu.  I když státy jako Nizozemí a Německo zprvu tento závěr odmítaly s poukazem na 

to, že by se tím ES dostaly do nové mezinárodní pozice, což by následně komplikovalo 

vztahy s USA jako hlavním spojencem v rámci Severoatlantické aliance (dále NATO), byly 

tyto obavy zažehnány a společně s třemi nově přistoupivšími zeměmi odstartovaly ES roku 

1973 jednotnou strategii vůči celému středomořskému regionu. Základem této strategie se 

staly kooperační dohody, podepsané s Izraelem roku 1975, se zeměmi Maghrebu roku 1976 a 

se zeměmi Mashreku v roce 1977. 

 

1.3 Vztah ES k Blízkému východu po ropné krizi v roce 1973 

 
Tato podkapitola se zaměřuje na hledání faktorů, které ovlivňovaly zahraniční politiku 

jednotlivých členských států a jejich postoje k řešení izraelsko-palestinského konfliktu 

v průběhu integračního procesu. Šestidenní válka dokázala, že evropské velmoci jako Velká 

Británie, Francie, Německo či Itálie nebyly do té doby schopny formulovat a zaujmout 

společný postoj. Členské státy ES začaly vnímat nastupující pozici ES na mezinárodní 

scéně.23 Po Haagském summitu v roce 1969 byla představena Evropská politická spolupráce 

(dále EPS) jako zvláštní forma koordinace zahraničně-politických aktivit. Jejím vznikem 

odstartovala společná evropská vystoupení. 

                                                 
23 Tuto pozici nově se tvořícího mezinárodního aktéra umožnil mj. i odchod francouzského prezidenta de Gaulla, 
který veškeré společné aktivity ES blokoval. 



 22 

V rámci EPS vznikla roku 1971 tajná zpráva o Blízkém východě – tzv. Schumanův 

dokument24, jehož statut byl ale mezi státy ES předmětem dohadů. Francie jej považovala za 

oficiální dokument ES (byl sepsán pod jejím a italským vlivem), naproti tomu Německo nebo 

Nizozemí jej bralo pouze za informativní pracovní dokument, vůči kterému měly své 

výhrady. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, že bude uchován v tajnosti. To se 

bohužel nezdařilo a např. Izrael ihned apeloval na státy ES, aby zachovaly neutrální postoj.  

Význam Schumanova dokumentu nespočíval v obsahu, spíše v tom, že se členské státy 

ES dokázaly dohodnout na společném postoji v izraelsko-palestinském konfliktu, což byl 

základ pro další kroky ES vůči Blízkému východu.25 

 

V roce 1973 vstoupily do ES Dánsko, Velká Británie a Irsko, což ještě rozšířilo 

divergenci zahraničních politik. Dánsko zastávalo silný proizraelský postoj (ovlivněný 

emocionálním hlediskem utrpení Židů). Irská zahraniční politika neměla k izraelsko-

palestinskému konfliktu žádný vyhraněný postoj a zůstala neutrální. Velká Británie i přes 

dlouholeté dominantní postavení na Blízkém východě a jí svěřený mandát nad Palestinou do 

konce druhé světové války definovala své zájmy spíše z hlediska obchodu a přístupu 

k energetickým surovinám. Podobně jako Francie se soustředila na bezpečnost v regionu a 

politiku omezování vzrůstajícího vlivu Sovětského svazu. 

 

Před vypuknutím další války na Blízkém východě v roce 1973 by se daly proarabské a 

proizraelské postoje jednotlivých států shrnout a pro čistě informativní účel definovat 

následovně: byl vytvořen proarabský blok (Francie, Itálie), neutrální blok (Belgie, Irsko, 

Velká Británie s inklinací k proarabské straně) a proizraelský blok (Nizozemí, Dánsko a 

                                                 
24 Schumanův dokument obsahoval mj. požadavek navrácení okupovaných území Arabům (s možností malých 
hraničních úprav); uznání Izraele arabskými státy; mezinárodní status svatých míst včetně Jeruzaléma; dohled 
jednotek OSN nad demilitarizovanou zónou mezi Izraelem a arabským územím; řešení palestinské otázky.  
Více v: Voorhove, J. (1985): „Peace, Profits and Principles“. Str. 237. 
25 Zdroj: Dosenrode, S., Stubkjær, A. (2002): „The European Union and the Middle East“. Str. 82. 
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Německo). Je zapotřebí zároveň zdůraznit, že členské státy kromě Francie, Velké Británie či 

Německa většinou neměly přesně definovanou blízkovýchodní politiku. Navíc tyto tři 

zmíněné státy byly rozděleny do všech tří bloků, což jen dokazuje fakt, že definování 

společného postoje bylo a zůstává nesmírně obtížné. 

 
Tab: Postoj členských států k izraelsko-palestinskému konfliktu kolem roku 1970. 

Členské státy ES Proarabské státy Neutrální státy Proizraelské státy 
Belgie  X  
Francie X   
Německo   X 
Itálie X   
Lucembursko  X a)  
Nizozemí   X 
a) Lucembursko jako malá země neměla definovanou svou blízkovýchodní zahraniční politiku, ale z pozice 
malého státu preferovalo mírová řešení podle mezinárodního práva na půdě OSN. 
 

Na půdě ES byla po vzniku EPS projednávána pozice ES jako mezinárodního aktéra a 

jejich role na Blízkém východě. Druhá Davignonova zpráva ze září roku 1973 měla zhodnotit 

dosud realizovaná opatření EPS. Podstatným bodem zprávy byla otázka „evropské identity“, 

zvláště ve vztahu ke třetím zemím, a především k USA. Jednalo se o snahu ES působit na 

mezinárodním poli jako jedinečná a odlišná entita a zaujímat specifický „evropský“ postoj 

k událostem.26  

Ovšem hned následující událost, ropný šok způsobený Jomkippurskou válkou v říjnu 

roku 1973, poukázala na nedostatky EPS, které její mezivládní a nezávazný charakter 

neumožňoval pevné společné vystoupení v případě podobné krize. V té době byla spotřeba 

ropy ve státech ES zcela závislá na dovozu (který pokrýval až 80% její spotřeby, oproti 12% 

spotřeby USA) a ukázalo se, že jednotlivé státy ES i přes svoji deklarovanou ochotu 

                                                 
26 Více v: Fiala, P., Pitrová, M. (2003): „Evropská unie“. Str. 541-542. 
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spolupracovat v otázkách zahraniční politiky bránily své národní zájmy a rozhodly se 

vyjednávat o dodávkách ropy samostatně.27  

Rok 1973 byl z důvodu ropné krize ve znamení zdražování cen ropy, omezování jejich 

dodávek a v některých případech i uvalení embarga (z evropských států na Nizozemí a 

Portugalsko). Státy byly Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) účelně rozděleny na 

„přátelské“ (Francie, VB), „neutrální“ (Belgie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Dánsko) 

a „nepřátelské“ (Nizozemí), podle čehož jim byly ponechány, respektive sníženy přísuny 

ropy. Nizozemí bylo zastavením dodávek postiženo nejvíce, ale jeho snaha apelovat na 

pomoc od ostatních států ES nebyla vyslyšena.28  

 

Abych doložila změnu postojů členských států, porovnám tabulku, která znázorňovala 

pozice členských států kolem roku 1970, se situací před ropnou krizí. Bude zde patrný posun 

některých států směrem do středu (např. Německo, Nizozemí, Dánsko). Je to dáno klesající 

podporou Izraele z řad veřejnosti, v níž se odrazila obava Evropanů o svou bezpečnost. 

 
Tab: Postoj členských států k izraelsko-palestinskému konfliktu po ropné krizi v roce 1973. 

Členské státy ES Proarabské státy Neutrální státy Proizraelské státy 
Belgie  X  
Francie X   
Německo   X 
Itálie X   
Lucembursko  (X)  
Nizozemí   X 
Dánsko   X 
Irsko  (X)  
Velká Británie  X  
Tabulka slouží pouze pro přehled pozic jednotlivých států, které jsou takto částečně zjednodušeny. 

 

                                                 
27 Více o problematice dovozu ropy do ES/EU, většinou z arabských zemí a Íránu, v: Willenborg, R.; Tönjes, 
Ch.; Perlot, W. (2004): „Europe oil’s defences“. Str. 8; dostupné z WWW  
URL: http://www.clingendael.nl/publications/2004/20040100_ciep_paper_willenborg.pdf  
(ke dni 17.3.2006). 
28 Více informací o ropné krizi v: Jawad, H.A, (1992): „Euro-Arab Relations: A study of Collective Diplomacy“. 
Str. 45-47. 
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První celoevropské postoje k řešení blízkovýchodního konfliktu byly vyjádřeny po této 

třetí izraelsko-arabské válce. Zatímco do ropné krize v roce 1973 definovalo blízkovýchodní 

politiku jen několik zemí, po ní ji musely mít všechny. Až teprve dopad Jomkippurské války 

zahájil užší spolupráci ES s Blízkým východem ve finanční, sociální a obchodní oblasti a 

jeden z jejích úspěchů byl program tzv. Globální středomořské politiky, který nabízel 

arabským středomořským státům dohody se Společenstvím. Důvodem angažovanosti byla 

snaha zajistit si energetickou bezpečnost, což se projevilo na ústupku tradičně proarabské 

Francii při vydání bruselské Deklarace devíti ministrů ES k situaci na Blízkém východě 

z listopadu 1973.29  

V rámci odvrácení hrozby možného ropného embarga a následného ekonomicko-

sociálního rozvratu byla zahájena jednání s Ligou arabských států (dále LAS) v podobě Euro-

arabského dialogu30 v roce 1974 v Damašku. Základ k Dialogu byl dán o rok dříve v Kodani, 

kde byla řešena otázka možné spolupráce ES a LAS. Jednalo se o regionální fórum členských 

zemí ES a 21 zemí LAS pro řešení ekonomických a kulturních otázek, které ovšem čelilo 

„politickému nátlaku“ ze strany arabských států, aby evropské státy dodržovaly silný 

protiizraelský postoj.31 Problémem tohoto Dialogu byla rozdílná očekávání obou stran a 

neexistence adekvátního fóra na nejvyšší úrovni také pro zapojení Izraele. Tento Dialog se 

stal brzy nevýznamný a oficiálně skončil roku 1989 s nástupem nové středomořské politiky 

ES. 

Jednání v rámci Dialogu probíhala až do roku 1979. Tehdy byla za amerického 

zprostředkování uzavřena mírová smlouva mezi Izraelem a Egyptem, za což byl Egypt 

                                                 
29 Členské státy zde odmítly získávání zemí silou; požadovaly stažení Izraele na linii příměří z roku 1949; uznání 
legitimních práv Palestinců a vytvoření demilitarizovaných zón pod mezinárodním dohledem.  
Více v: Hill, Ch., Smith, K. E. (2000): „ European Foreign Policy. Key documents“. Str. 24. 
30 Z tohoto Dialogu, aby se zabránilo pozdějším problémům, byly vyloučeny dva kontroverzní problémy: ropa a 
blízkovýchodní mírový proces. 
31 Izrael naopak protestoval proti přizvání Organizace pro osvobození Palestiny do Dialogu, což považoval za 
známku mezinárodního uznaná této pro něj teroristické a nelegitimní organizace.  
Více v: Yeor, B. (2002): „The Euro-Arab Dialogue and the Birth of Eurabia“; dostupné z WWW 
URL: http://www.democrates.net/docs/by_eurabia_122002_eng.doc (ke dni 18.3.2006) 
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vyloučen z LAS a ostatní arabské státy zrušily další setkání v rámci Dialogu. Na jejich nátlak 

navíc ES mírovou smlouvu neuznaly, protože spoléhaly na to, že mír na Blízkém východě 

může být garantován nikoli za amerického vedení, ale pouze pod dozorem OSN a za 

souběžného řešení palestinské otázky. Evropská společenství byla přesvědčena, že pokud 

arabské státy na podobné mírové smlouvy reagují vylučováním států z LAS, pak to nepovede 

k míru a stabilitě v daném regionu. 

I přes to je možné na příkladu Euro-arabského dialogu deklarovat schopnost ES mít 

určitý úspěch na mezinárodním poli. 

 

1.4 Benátská deklarace (1980) 

 
Poté, co bylo upevněno americko-izraelské partnerství a uzavřena mírová smlouva mezi 

Izraelem a Egyptem, se arabské státy zaměřily na evropské země. Ty jim měly sloužit jako 

protiváha americké podpory Izraele, avšak vyjednávací pozice ES jako celku byla velmi slabá 

a americká administrativa neměla žádný zájem na jejím posilování. Jako snaha o uvolňování 

napětí na Blízkém východě byla přijata na zasedání Evropské rady v Benátkách v roce 1980 

tzv. Benátská deklarace.32  

Podpisu deklarace předcházelo několik skutečností, které bych zde krátce analyzovala. 

Zaprvé to byl fakt, že na počátku 80. let dvacátého století byl region Blízkého východu velmi 

nestabilní. Za druhé, podpisem mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem v Camp Davidu 

roku 1979 daly USA najevo, že lze uzavřít mírovou dohodu mezi Izraelem a sousedním 

arabským státem i bez trvání na řešení palestinské otázky. Za třetí, v březnu roku 1980 

rozhodovaly státy v rámci OSN o nelegálnosti izraelských osad na okupovaných území a při 

té příležitosti deklarovaly Francie, Německo a Velká Británie svoji podporu OOP. To celé 

                                                 
32 Zdroj: ES (1980): „Venice Declaration on the Middle East“; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/mepp/decl/index.htm#10 (ke dni 18.3.2006) 
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ovlivnilo přípravu deklarace ES, která, ač původně velmi radikální, se musela podrobit 

americkému nátlaku prezidenta Cartera a její výsledná verze nebyla tak výrazná.33      

Benátská deklarace byla spíše politickým aktem, který Evropským společenstvím 

zajistil dobře fungující kooperaci s arabskými státy a stal se na dlouhou dobu pilířem 

evropských přístupů k řešení blízkovýchodního konfliktu.34 Základem pro uspořádání poměrů 

mezi Izraelem a Palestinci byly v deklaraci zmíněny rezoluce RB OSN č. 242 a 338 a princip 

„území za mír“. Poprvé bylo uznáno právo Palestinců na sebeurčení a OOP byla uznána jako 

jejich oficiální zástupce. 

Z hlediska ES představovala Benátská deklarace první oficiální společný postoj ES 

k mírovému řešení blízkovýchodního konfliktu. Pro nově vzniklou EPS bylo přijetí této 

deklarace považováno za jednoznačný důkaz vysoké koordinace postojů v zahraniční politice 

členských států.35 

Benátská deklarace byla v mezinárodní rovině považována za chybu, protože svým 

nepříliš převratným obsahem zklamala a navíc nebyla vůbec uznána dvěma nejdůležitějšími 

stranami (Izraelem a OOP). Izraelská vláda podezřívala evropské státy, že vyměnily 

bezpečnost Izraele za jistotu energetických dodávek z arabských států, a deklaraci považovala 

za vyjádření evropských protiizraelských názorů - doslova ji označila za „další mnichovskou 

                                                 
33 Původní návrh deklarace obsahoval následná prohlášení: 1) změna rezoluce RB OSN č. 242, kde by slovo 
„uprchlíci“ bylo nahrazeno slovem „Palestinci“; 2) potvrzení palestinského práva na sebeurčení; 3) uznání OOP 
jako legitimního představitele Palestinců.  
Zdroj: Dosenrode, S., Stubkjær, A. (2002): „The European Union and the Middle East“. Str. 97. 
34 Součástí Benátské deklarace byly tyto klíčové body:  
� ES tvrdí, že vzrůstající napětí v regionu Blízkého východu způsobuje vážnou hrozbu z hlediska bezpečnosti, 

proto je řešení tohoto konfliktu nutností;  
� tradiční vazby a společné zájmy pojící Evropu a Blízký východ zde ES zavazují hrát speciální roli;  
� každý stát, včetně Izraele, má mít právo na existenci a bezpečí a mezinárodně uznané hranice, které jsou 

zprostředkovány a zaručeny OSN, státy Rady bezpečnosti OSN nebo vzájemnými dohodami;  
� mají být uznána legitimní práva Palestinců na sebeurčení a státnost;  
� palestinský problém není jen otázka uprchlíků;  
� židovské osady na okupovaných palestinských územích jsou nelegální a Izrael by měl ukončit okupaci 

palestinských území;  
� ES odmítá jednostranné aktivity, které by změnily status Jeruzaléma;  
� ES se nabízí jako zprostředkovatel mírovým řešením a zmiňuje nutnost zapojení OOP do mírových jednání. 
35 Zdroj: George, S. (1996): „Politics and Policy in the European Union“. Str. 265. 
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kapitulaci“.36 Na izraelské politické scéně poté zavládl názor, že ES nemají legitimitu pro 

řešení blízkovýchodního konfliktu. Palestinskému vedení OOP na druhou stranu vadilo, že, ač 

bylo přizváno k jednáním, nebylo uznáno jako jediný představitel Palestinců. 

Ve svém důsledku znamenala Benátská deklarace velkou roztržku mezi ES a Izraelem a 

ten se napříště zavázal blokovat veškeré evropské snahy o zapojení se do blízkovýchodního 

mírového vyjednávání. Vzájemné vztahy se poté omezily pouze na deklaratorní prohlášení 

evropských zástupců k pozdějším událostem jako např. izraelská invaze do Libanonu v roce 

1982 nebo propuknutí palestinské intifády v roce 1987, kterými se ES více a více přikláněly 

na stranu OOP a ve prospěch palestinského práva na sebeurčení. 

 

Na obranu ES je nutné dodat, že jak se později ukázalo, byly některé předpoklady 

obsažené v Benátské deklaraci nutnou podmínkou pro zdárný průběh mírových jednání a 

postupem času na ně musel přistoupit jak Izrael, tak i USA jako hlavní blízkovýchodní 

mírový vyjednávač. Benátská deklarace z roku 1980 představovala první pokus ES o společný 

postoj k vyřešení vleklého izraelsko-palestinského konfliktu, ale její záměr hrát významnější 

roli v regionu narážel na její ekonomickou a politickou slabost. Evropa nebyla připravena 

vyvinout tlak na Izrael a radikální arabské státy a vůbec v celém průběhu studené války 

neměla potřebné zázemí konkurovat dvěma supervelmocím – USA a Sovětskému svazu. Její 

marginální roli v mezinárodních vztazích v této době ještě podtrhuje fakt, že Benátská 

deklarace byla rychle vytlačena arabským mírovým plánem saúdskoarabského krále Fahda 

z roku 1981, který ještě téhož roku převzal Ronald Reagan.37 

 

 

                                                 
36 Zdroj: Dannreuther, R. (2004): „The Middle East. Towards a Substantive European role in the Peace 
Process?“ In: Dannreuther, R.: „European Union Foreign and Security Policy“. Str. 154. 
37 Zdroj: Dannreuther, R. (2004): „The Middle East. Towards a Substantive European role in the Peace 
Process?“ In: Dannreuther, R.: „European Union Foreign and Security Policy“. Str. 155. 
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1.5 Počátky mírových jednání na Blízkém východě v 90. letech 20. století 

 
Po neúspěšném prosazení Benátské deklarace podporovaly ES od konce 80. let 

dvacátého století multilaterální formu řešení blízkovýchodního konfliktu v rámci mezinárodní 

konference, což byla iniciativa preferovaná jak arabskými státy, tak i SSSR.38  

Po rozpadu bipolárního systému se ES nabízela jedinečná možnost hrát významnější roli 

ve světovém měřítku. Konec války v Zálivu (1991) znamenal pro OSN nutnost nastolení 

otázky řešení blízkovýchodního konfliktu mírovými jednáními a po úspěšné spolupráci v této 

válce očekávalo ES přizvání k mírovým rozhovorům mezi Izraelci a Palestinci. OSN ale 

ponechalo roli vyjednávače Spojeným státům, které si za spolupořadatele určily oslabený 

Sovětský svaz, jehož místo v oblasti Blízkého východu hodlala po konci studené války ES 

zaujmout. Američané se rozhodli v neprospěch ES kvůli podezírání Bruselu z příliš 

proarabských postojů i kvůli pohrůžce Izraele, že se jednání nezúčastní, pokud by je mělo 

spolupořádat ES. Přesto se ES rozhodly americkou iniciativu podpořit a vyjádřily ochotu ručit 

za dohodnuté výsledky. Ty měly vycházet z předpokladu naplnění dosavadních rezolucí RB 

OSN (což se objevilo již v Benátské deklaraci), k čemuž se zavázali všichni účastníci 

konference. 

Mírová jednání tedy započala v roce 1991 v Madridu pod vedením USA a Sovětského 

svazu (poté nástupnického Ruska) a ES a OSN jako pozorovatelů.39 Tato jednání nebyla do 

dnešní doby ukončena, resp. prošla několika stádii (od podpisu Deklarace principů z roku 

1993 mezi Izraelci a Palestinci40 či izraelsko-jordánské smlouvy z roku 1994 až do fáze 

úplného přerušení styků na oficiální úrovni). 

                                                 
38 Více v: Bureš, J. (2004b): „ Evropská unie a blízkovýchodní mírový proces“; dostupné z WWW 
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=848 (ke dni 18.3.2006) 
39 Zdroj: Hollis, R. (1997): „Europe and the Middle East: Power by Stealth?“. Str. 21. 
40 Deklarace principů byla podepsána mezi Izraelem a Palestinskou autonomií po tajných bilaterálních jednáních 
v Oslu. Deklarace ustavila Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP) jako dohlížeče implementace této 
dohody: vytvoření palestinské vlády, která by zahrnovala palestinskou správu pod vedením Jásira Arafata a měla 
sídlo v pásmu Gazy, a voleného legislativního orgánu.  
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Evropskou unii, která vznikla z Evropských společenství, se podařilo do madridských 

mírových jednání zapojit předsednictvím v pracovní skupině pro regionální ekonomický 

rozvoj (REDWG), která byla největší z vytvořených pracovních skupin. Účelem pracovních 

skupin bylo paralelně s bilaterálními mírovým jednáním poskytnout arabským státům 

možnost regionální spolupráce s Izraelem, a překonat tak dosavadní rozpory. REDWG měla 

pod evropským vedením umožnit ustavit vzájemné hospodářské vztahy a posílit zahraniční 

obchod. Očekávalo se, že právě v ekonomické oblasti, kde má EU jako hlavní obchodní 

partner arabských zemí včetně Izraele nejlepší předpoklady, může nastat zásadní průlom, jež 

usnadní pokrok v politické oblasti a bezpečnosti. 

Evropská unie utrpěla diplomatickou porážku o rok později na dárcovské konferenci pro 

podporu palestinským územím. Jako hlavní instituce dohlížející nad přerozdělováním pomoci 

Palestincům byla jmenována Světová banka (kontrolovaná USA), ač právě EU byla a stále je 

největším dárcem jejich podpory. Byla zde patrná snaha americké administrativy udržet si 

kontrolu nad mírovým procesem a na něj navázanými aktivitami. Ještě v roce 1994 předložily 

Spojené státy americké projekt zóny volného obchodu zahrnující Blízký východ, severní 

Afriku a státy Zálivu (MENA).41 Bylo jasné, že projekt MENA naruší fungování REDWG a 

dalších pracovních skupin. Poté, co se americká pozornost přesunula jinam, a v izraelských 

volbách roku 1996 zvítězil konzervativní Benjamin Netanjahu, všechny pracovní skupiny 

postupně ukončily svoji činnost.42 Evropské straně to ovšem nevadilo, protože se soustředila 

na svoji novou iniciativu Euro-středomořského partnerství (EMP), což byl její vlastní 

program spolupráce se Středomořím. 

                                                                                                                                                         
Více v: Youngs, T. (2001): „Developments in the Middle East Peace Process 1991-2000“. Str. 19. 
41 Snahou MENA bylo odstranit bojkot Izraele, vytvořit regionální obchodní komory a Blízkovýchodní 
rozvojovou banku. 
42 Více v: Brackman, N. (2000): „The Multilaterals: Status and Prospects“. The Washington Institute for Near 
East Policy; dostupné z WWW 
URL: http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=1935 (ke dni 18.3.2006) 
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2 Vztahy mezi ES/EU a státy Mashreku po roce 1995 

 

Tato kapitola se zaměří na státy Mashreku a Izraele z hlediska dvou klíčových 

evropských iniciativ: Euro-středomořského partnerství a Evropské politiky sousedství. Státy 

Mashreku a Izraele zde participují jako celek, což vytváří potenciál pro případné přenesení 

dosažených výsledků na blízkovýchodní mírová jednání. V této kapitole také zhodnotím, 

jakým způsobem obě iniciativy vnímají izraelsko-palestinský mírový proces, resp. 

odpovědnost za jeho řešení. 

 

2.1 Euro-středomořské partnerství (Barcelonský proces) 

 
Rok 1995 znamenal odstartování Euro-středomořského partnerství (dále ESP),43 nového 

programu EU, jehož primárním cílem byla kooperace středomořských států s Evropou.44 

Z hlediska mého tématu je nejdůležitější fakt, že se jej účastnily všechny země arabského 

Mashreku i Izrael, takže zde byla zastoupena např. i Sýrie, jejíž zástupci se podobných 

iniciativ Američanů odmítali účastnit. Barcelonský proces tedy pomohl získat znesvářené 

státy ke spolupráci mezi sebou. 

Povaha tohoto procesu spočívala v důrazu na multilaterální povahu vztahů a zásadu 

solidarity a spolupráce. Unie se tímto Partnerstvím snažila zintenzívnit a dát novou dimenzi 

vazbám Evropy na její blízké a strategicky významné sousedy, kteří vzhledem ke své 

politické nestabilitě (myšlen především izraelsko-palestinský konflikt) představují pro Evropu 

ohrožení.  

                                                 
43 Toto Partnerství je výsledkem Euro-středomořské konference, která se konala ve dnech 27.-28. listopadu 1995 
v Barceloně za účasti 15 členských zemí EU + 12 středomořských partnerů (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, 
Kypr, Libanon, Malta, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie, Tunis, Turecko). 
44 Bilaterální a multilaterální jednání s Evropou odlišovala nově zřízené Euro-středomořské partnerství od dříve 
zmiňovaného amerického programu MENA, jehož důrazem byla kooperace států mezi sebou. 
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Evropský model zajištění bezpečnosti a stability znamenal počátek fungování 

Barcelonského procesu, který má z hlediska interakce jednotlivých partnerů dvě dimenze: 

bilaterální (vymezena asociačními dohodami jednotlivých zemí s EU) a regionální (v podobě 

různých fór, programů a projektů stanovených oblastí na různých úrovních). Institucionální 

zajištění Euro-středomořského partnerství představuje Konference ministrů zahraničních věcí, 

dále schůzky ministrů s příslušnou působností v konkrétním odvětví a v neposlední řadě 

setkání na pracovní úrovni. 

Stejně jako na helsinské Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975 

bylo o dvacet let později i v případě Barcelonské konference o vztahu mezi Evropou a 

Středomořím použito rozdělení na tři hlavní oblasti spolupráce. Barcelonská deklarace45 

obsahovala následující tři „koše“: 

1) politické a bezpečnostní partnerství46; 

2) ekonomické a finanční partnerství47; 

3) partnerství v sociální, kulturní a lidské oblasti48. 

 

V této části se zaměřím na první oblast spolupráce v Barcelonském procesu, politické a 

bezpečnostní partnerství. To bylo velmi poznamenáno rozhodnutím Unie, která se stejně jako 

v Euro-arabském dialogu v 70. a 80. letech rozhodla izolovat agendu blízkovýchodního 

konfliktu od tohoto procesu.  

                                                 
45 Zdroj: EU (1995): „Barcelona Declaration“; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm (ke dni 28.3.2006) 
46 První oblast „politika a bezpečnost“ byla zaměřena na nastolení právního pořádku a dialogu s arabským 
světem, formulaci společných bezpečnostních principů a především vytvoření společné zóny míru a stability. 
Principy této deklarace dále byly: respektování vzájemně svrchované rovnosti, rovných práv národů a jejich 
právo na sebeurčení, zdržení se jakéhokoli vměšování do vnitřních záležitostí jiného partnera, respektování 
teritoriální integrity a jednoty každého z partnerů, urovnávání vzájemných sporů mírovými prostředky, usilování 
o vzájemně a účinně ověřitelnou blízkovýchodní zónu bez zbraní hromadného ničení, apod. 
47 Druhá oblast „ekonomika a finance“ se soustředila na podporu ekonomické transformace Středomoří, zlepšení 
životních podmínek obyvatelstva a podporu regionální spolupráce a integrace s konečným záměrem vytvořit 
zónu volného obchodu. 
48 Třetí oblast „sociální, kulturní a lidská práva“ se zabývala řešením migračních toků, obchodem s drogami, 
terorismem a mezinárodním zločinem. Snahou bylo vybudovat fungující občanskou společnost, podpora 
vzdělání a zdravotnictví a realizace takové demografické politiky, která by byla schopná vyvážit populační 
trendy. 
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Hned na začátku Barcelonského procesu dosáhla Unie velkého úspěchu, kdy se jí 

podařilo vtáhnout do rozhovorů Egypt, Jordánsko, Sýrii a Libanon a společně s nimi Izrael a 

představitele palestinské samosprávy. Tyto státy ale nebyly spokojeny s rozhodnutí Unie 

oddělit izraelsko-palestinský konflikt od Barcelonského procesu a naopak trvaly na jejich 

spojení. V případě zemí Ligy arabských států (LAS) bylo totiž téma blízkovýchodního 

konfliktu a palestinské otázky jediným, na kterém se dokázaly shodnout a zaujmout 

koordinované postoje. 

Původním záměrem Unie bylo, aby toto Partnerství usnadnilo státům řešení izraelsko-

palestinského konfliktu, proto kladla důraz na multilaterální fóra a jednání, která by probíhala 

bez ohledu na výsledky mírových jednání. Zde by se zástupci jednotlivých arabských zemí a 

Izraele sešli a své pozice společně vyjasnili. Představa Unie byla taková, že čím víc budou 

státy koordinovat své politiky, tím rychleji poté budou postupovat mírová jednání. 

 

Problém zůstával na evropské straně, kdy se ani tentokrát nepodařilo státům EU 

sjednotit své velmi odlišné názory ve vztahu ke konfliktu, což v konečném důsledku 

znamenalo prakticky minimální pokroky v této oblasti. Bylo také jasné, že pokračování 

Barcelonského procesu bude prospěšné pro obě strany, protože jeho ukončení by 

pravděpodobně ještě více polarizovalo evropské postoje vůči blízkovýchodnímu konfliktu. 

Stagnace při řešení úkolů v prvním „bezpečnostním a politickém“ koši ovšem přesvědčila 

Unii, že se oba procesy budou muset v budoucnu vzájemně prolínat (Euro-středomořské 

partnerství a mírové rozhovory izraelsko-palestinského konfliktu). 

  

Další kroky Evropské unie tedy směřovaly k postupnému propojování obou procesů. 

V pořadí třetí Euro-středomořská konference ministrů zahraničních věcí49 se uskutečnila 

                                                 
49 První Euro-středomořská konference proběhla v Barceloně roku 1995, druhá o dva roky později v La Valletě 
na Maltě. 
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v dubnu 1999 v německé Stuttgartu, kde se mj. diskutovalo o vztahu ESP k jiným aktivitám, 

které probíhají v zájmu míru a rozvoje v daném regionu, tedy i k mírovému procesu na 

Blízkém východě. Bylo potvrzeno, že Barcelonský proces nemá tyto iniciativy nahradit, má 

jen přispět k jejich úspěchu, a tyto procesy by se měly navzájem doplňovat. Závěrečný 

dokument ze stuttgarské konference potvrdil záměr dosáhnout v regionu míru implementací 

rezolucí RB OSN č. 242 a 338 a dále navázání na pokroky dosažené v Madridu, Oslu a 

v rámci Memoranda z Wye Rivers. Důležitým bodem v rámci prvního koše bezpečnostní a 

politické spolupráce se stala nutnost vypracování Euro-středomořské charty míru a stability, 

která měla být předpokladem pro stabilitu v regionu, posílení spolupráce a snížení napětí 

v oblasti.50 

V roce 1999 byla vydána Berlínská deklarace51, která potvrdila strategii EU vůči řešení 

izraelsko-palestinského konfliktu: naplnění rezolucí RB OSN č. 242 a 338 a princip výměny 

„území za mír“, tedy podpora demokratického, životaschopného, mírumilovného a 

suverénního palestinského státu, jehož vytvoření je podle Unie nejlepším způsobem 

k dosažení izraelské bezpečnosti. 

Od vydání Berlínské deklarace projevovala Unie značný zájem podílet se na řešení 

konfliktu. Unie si uvědomila, že pokračující konflikt negativně ovlivňuje spolupráci i v jiných 

oblastech Barcelonského procesu: brání užší ekonomické spolupráci na Blízkém východě, 

brání vzniku pásma bez zbraní hromadného ničení, odčerpává zdroje potřebné pro dosažení 

udržitelného růstu a rozvoje, brzdí politické reformy, demokratizaci autoritářských režimů a 

vytváření různých forem občanské společnosti.52  

                                                 
50 Více na: „Third Euro-Mediterranean Conference of Foreign Ministers, Stuttgart, 15-16 April 1999“; dostupné 
z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/conf/stutg/conc_en.htm (ke dni 12.1.2008) 
51 Více na: EU (1999): „Presidency Conclusions: Berlin European Council (24-25th March 1999): Berlin 
Declaration“; dostupné z WWW 
URL:http://domino.un.org/unispal.NSF/3d14c9e5cdaa296d85256cbf005aa3eb/f6ed2f19b37dacca85256f95007a
259f!OpenDocument (ke dni 29.3.2006) 
52 Zdroj: Bureš, J. (2000): „Euro-středomořské partnerství pět let po barcelonské konferenci“. Mezinárodní 
politika. Číslo: 11/2000, Str. 5. 
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Proto byla o rok později na zasedání Evropské rady v Santa Maria de Faira v červnu 

2000 přijata Společná strategie EU pro Středomoří.53 Ač to byl poněkud obecný dokument, 

protože panovala obava, aby se neprolínal s koncepcí z Barcelonského procesu, změnila tato 

Strategie pohled Unie na blízkovýchodní konflikt v tom smyslu, že uznala vzájemnou 

provázanost tohoto konfliktu s Barcelonským procesem a soustředila se na fázi posilování 

důvěry mezi oběma stranami a dosažení míru. Unie také přislíbila větší propojenost 

Barcelonského procesu s vývojem uvnitř Unie. 

Nepokoje na Blízkém východě v podobě vypuknutí druhé intifády v roce 2000 a krach 

mírových jednání se odrazily na závěrech čtvrté Euro-středomořské konference konané 

v listopadu 2000 v Marseille, která měla zhodnotit výsledky dosažené za prvních pět let 

existence Barcelonského procesu. Unie zde potvrdila zaměření na cíle definované již ve 

Společné strategii pro Středomoří a zdůraznila nenásilnou formu řešení vzrůstajícího násilí na 

Blízkém východě. Kladla důraz na obnovení dialogu mezi stranami, opětovné nastolení 

mírových jednání a potvrdila svoji zainteresovanost v brzkém ustavení suverénního a 

demokratického palestinského státu. Kvůli nepříznivým okolnostem bylo přijetí zmiňované 

Charty v rámci bezpečnostního a politického koše odloženo. 

Na páté Euro-středomořské konferenci ve Valencii roku 2002 se naplno projevily 

politické okolnosti, před kterými se Unie snažila ESP chránit. Na protest proti izraelské 

odvetě vůči Palestincům se jednání nezúčastnili představitelé Libanonu a Sýrie. Celkově 

složitá mezinárodní situace poznamenaná eskalací izraelsko-palestinského konfliktu se 

odrazila i na nulových pokrocích v rámci partnerství v oblasti politiky a bezpečnosti. 

V pořadí šestá Konference byla uspořádána v Neapoli na konci roku 2003 a byla 

poslední před „východním“ rozšířením Unie o deset nových států. Byla zde diskutovaná nová 

Evropská politika sousedství, podpisy asociačních dohod jednotlivých středomořských států 

                                                 
53 Zdroj: EU (2000): „Common Strategy on the Mediterranean Region“; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/common_strategy_med_en.pdf (ke dni 29.3.2006) 
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s Unií, stejně jako napjatá mezinárodní situace ohledně války v Iráku. Ze závěrů neapolské 

konference vyplývá, že se Unie v blízkovýchodním konfliktu zaměřila na tzv. Cestovní mapu, 

kterou vydala společně s USA, Ruskem a OSN. Zároveň vyzvala Sýrii a Libanon, aby se 

znovu zapojily do mírových rozhovorů.54 

Další Euro-středomořská konference se konala v květnu roku 2005 v Lucemburku a 

jejím hlavním tématem bylo hodnocení prvních deseti let existence Barcelonského procesu. 

Nastínila i řešení blízkovýchodního konfliktu na základě Cestovní mapy, uvítala stažení 

Izraele z pásma Gazy a hodnotila počáteční pokroky v Evropské politice sousedství.55 

 

Jakkoli Evropská unie upřednostňuje bezpečnostní aspekty partnerství, pro země 

Mashreku i Maghrebu obecně platí, že preferují spolupráci v ekonomické a finanční oblasti, 

která byla zahrnuta do druhého koše Barcelonského procesu. Celý projekt měl přispět ke 

zvýšení obchodu mezi EU a Středomořím, k růstu přímých investic do těchto států, ke zvýšení 

konkurenceschopnosti maghrebského i mashreckého průmyslu a ke snížení sociálního a 

politického napětí v této oblasti. Nástrojem určeným k prosazení nejdůležitějšího 

ekonomického cíle (vytvoření Euro-středomořské zóny volného obchodu do roku 2010) se 

měly stát asociační dohody nového typu, uzavírané s jednotlivými státy Středomoří a Unie 

v rámci tohoto Euro-středomořského partnerství. 

 

Tab. Euro-středomořské asociační dohody (AD) Izraele a Palestinců 
Země Podpis Platnost 
Izrael 1995 2000 
Palestinská 
autonomní území 

1997 1997 

 

                                                 
54 Více na: EU (2003): „Euro-Mediterranean konference of Ministers of Foreign Afairs (Neapol, 2-3 December 
2003). Presidenty Conclusions; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/conf/naples/conclusions_en.pdf (ke dni 13.1.2008) 
55 Více na: EU (2005): „Conclusions for the VIIth Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign 
Affairs (Luxembourg, 30-31 May 2005)“; dostupné z WWW 
URL:  http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/conf/lux/euromed.pdf (ke dni 29.3.2006) 



 37 

Ekonomická spolupráce v rámci Euro-středomořského partnerství ale byla na první 

pohled velmi asymetrická, protože byla uzavírána mezi jednotlivými středomořskými zeměmi 

a vyspělými státy Unie jako celkem, tedy mezi ekonomikami na různém stupni vyspělosti. 

Tato nestandardní forma vzájemného obchodu zvyšovala rizika nejistých výsledků, zvlášť 

pokud Unie navíc prosadila vyloučení zemědělských produktů a služeb, u kterých by 

středomořské země dokázaly být konkurenceschopné s EU. Proto také Unie ihned navrhla 

několik kompenzačních opatření, kterými by ekonomické nesrovnalosti vyrovnala.56 

 

V současnosti se Euro-středomořského partnerství účastní všech dvacet sedm členských 

států EU a deset zemí Středomoří, mezi které patří sledovaná skupina Mashreku. Desetileté 

výročí, které bylo symbolicky oslaveno na historicky prvním summitu EU a Středomoří 

v Barceloně na sklonku roku 2005, ukázalo hlavní úskalí předešlých deseti let této iniciativy. 

V rámci prvního koše bylo dosaženo jen minima kompromisů. Nedůvěra 

středomořských států byla posilována domněním, že případné „humanitární intervence“ ze 

strany Unie budou využívány k omezování národní suverenity. Z hlediska bezpečnosti byly 

tedy hlavními oblastmi spolupráce především organizovaný zločin, terorismus a drogy, nikoli 

však konkrétní vojenská spolupráce, protože ta by mohla mezi státy vytvořit ještě větší napětí. 

Navíc se nepodařilo schválit Euro-středomořskou chartu míru a stability nebo společnou 

definici terorismu, která by uspokojovala arabské země i Izrael.57 V neposlední řadě nebyly 

                                                 
56 Asociační dohody nového druhu, podepisované k dosažení společného cíle, kterým je vytvoření Euro-
středomořské zóny volného obchodu, v sobě skrývají několik nebezpečných faktorů: především se po odstranění 
celní ochrany před evropskými výrobky mohou snížit příjmy do státní pokladny, na které mohou státy 
zareagovat zvýšením DPH a konečných cen výrobků; volný obchod může uspíšit pád některých 
nekonkurenceschopných firem, což může zapříčinit negativní sociální dopady, apod. Navržené kompenzace EU 
počítají s přílivem zahraničních investic do zemí po důsledném dodržení cílů stanovených v Barcelonském 
procesu, dále podpora subregionální ekonomické integrace (arabská ekonomická a obchodní spolupráce) či 
přímá pomoc EU v podobě programů MEDA.  
Více v: Bureš, J. (2000): „Euro-středomořské partnerství pět let po barcelonské konferenci“. Mezinárodní 
politika. Číslo: 11/2000, Str. 4-5. 
57 Kompromisu bylo dosaženo alespoň v podobě toho, že Unie přestala prosazovat výraz, že terorismus nelze 
ospravedlnit právem na sebeurčení, a arabské země upustily od požadavku odlišovat terorismus na obranu před 
cizí okupací. 



 38 

překonány rozpory mezi jednajícími stranami ohledně interpretace vleklého konfliktu mezi 

Izraelci a Palestinci. 

Za určitý úspěch lze naopak považovat přijetí „kodexu chování“ v boji proti terorismu či 

pětiletého pracovního plánu (zaměřeného na problematiku ilegální imigrace), navzdory 

nepřítomnosti většiny představitelů zaangažovaných arabských zemí.58 

Pokud tedy zhodnotíme uplynulých deset let Barcelonského procesu, postupem času 

bylo zřejmé, že v politické a bezpečnostní oblasti dosáhne jen velmi malých pokroků, a to i 

díky výše uvedenému oddělení izraelsko-palestinského konfliktu od této politiky. Tuto 

stagnaci se pokusila vyřešit Evropská politika sousedství, která se otevřeně přihlásila ke 

zodpovědnosti za mírová jednání. 

 

2.2 Evropská politika sousedství  

 
Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, dále ENP) doplňuje 

Barcelonský proces a narozdíl od něj prohlubuje nabídku bilaterálních dohod s jednotlivými 

státy, které se týkají programů politických a hospodářských reforem. Jejich význam a rychlost 

závisí na vůli partnerských zemí, které tak samy určí své priority.59  

Tato politika reagovala na poslední rozšíření v roce 2004 a na nezbytnost vytvoření 

mechanismu, kterým by se upravovaly vztahy mezi rozšířenou EU a jejími sousedy. Hlavní 

důraz byl kladen na seznam zemí, vůči kterým se EU musí v budoucnu vymezovat a s nimiž 

je nezbytné udržovat vztahy, i když nejsou možnými kandidáty na členství v EU. Základní 

význam ENP měl spočívat ve vytvoření nárazníkového pásma v sousedství EU tvořeného 

ekonomicky a politicky stabilními zeměmi, tzv. „kruhu přátel“. Cílem Unie byla podpora 

                                                 
58 Více na: EU (2005): „Conclusions for the VIIth Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign 
Affairs (Luxembourg, 30-31 May 2005)“; dostupné z WWW 
URL:  http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/conf/lux/euromed.pdf (ke dni 29.3.2006) 
59  Více na: EK (2004): „Communication accompanying the Action Plans“; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/action_plans/communication_commission_enp_action_plans.pdf 
(ke dni 23.3.2006) 
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vzniku a udržení demokratických mechanismů v daných zemích. Dále také přístup EU 

k surovinám jako je ropa a zemní plyn či navázání dobrých kontaktů s tranzitními zeměmi 

těchto surovin. Z toho vyplývá, že stabilita a prosperita daných zemí byla důležitá nejenom 

pro zajištění vnější bezpečnosti Unie, ale také pro zajištění její bezpečnosti ekonomické.60 

S takto nastavenými kritérii pověřila Evropská rada v roce 2002 Evropskou komisi, 

která ještě před „východním“ rozšířením vydala v březnu 2003 akční plán „Širší Evropa“ – 

sousedství: nový rámec pro vztahy s východními a jižními sousedy“. Tento dokument byl 

zaměřen primárně na evropské a kavkazské postsovětské republiky (Moldávii, Ukrajinu, 

Gruzii, Arménii, Ázerbajdžán) a poté na Rusko. Na přání Francie a Španělska byla zahrnuta 

také oblast jižního Středomoří (země Maghrebu: Alžírsko, Maroko, Tunisko a země 

Mashreku: Egypt, Izrael, Palestinská samospráva, Jordánsko, Libanon, Sýrie). Podmíněně 

sem patří také Bělorusko a Libye. Mimo rámec tohoto akčního plánu je pak vedena agenda 

zemí západního Balkánu.61 

Hlavním deklarovaným cílem ENP je umožnit státům využít potenciálu sfér společných 

politik EU. Od participace na těchto společných iniciativách (převážně ekonomického rázu) 

by měly státy dojít k hlavnímu cíli této politiky, kterým je sdílení takového společného 

souboru hodnot, který by z Unie a jejího okolí učinil stabilizovanou zónu míru a prosperity. 

Bezprostřední sousedé by se nakonec mohli dočkat participace na čtyřech svobodách: pohybu 

osob, zboží, služeb a kapitálu, čímž by se tyto země de facto staly součástí vnitřního trhu a 

využívaly by vlastně všech výhod (a povinností) vyplývajících z členství v Unii s výjimkou 

účasti na institucionální struktuře Unie a zapojení do rozhodovacích a legislativních 

mechanismů.62 

                                                 
60 Více na: „The EU’s Neighbourhood Policy“; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm (ke dni 12.1.2008) 
61 Tamtéž 
62 Více in: Romancov, M. (2006): „Evropská politika sousedství“. Mezinárodní politika. Číslo: 2/2006, Str. 21. 
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Dokument Evropské komise „Širší Evropa“ stanovil, že formální základ spolupráce 

bude probíhat v rámci již dojednaných asociačních dohod63 a vztahy k jednotlivým zemím 

budou naplňovány prostřednictvím tzv. akčních plánů. V roce 2004 byly Komisí představeny 

zprávy o jednotlivých zemích (country reports64), které slouží společnému orgánu Unie (Rada 

pro spolupráci) jako základ pro přijetí pozdějších akčních plánů. Ty budou na základě 

rozhodnutí Rady EU a následně Evropské rady brány jako společné dokumenty EU a 

partnerských zemí a budou následně Komisí monitorovány a hodnoceny v pravidelných 

zprávách. 

Evropská politika sousedství směrem k zemím Mashreku a blízkovýchodnímu konfliktu 

zaznamenala oproti Barcelonskému procesu určitý posun v tom, že přijala odpovědnost za 

řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jak uvádí Evropská bezpečnostní strategie, 

schválená Evropskou radou v Bruselu roku 2003: „Řešení izraelsko-palestinského konfliktu je 

pro Evropu strategickou prioritou. Bez něj zbývá jen malá šance vyřešit ostatní problémy na 

Blízkém východě. Evropská unie musí zůstat aktivně zapojená do řešení, poskytovat pomoc a 

zdroje, dokud nebude dosaženo konečné dohody. Řešení v podobě vzniku svou států, které 

Evropa delší dobu podporuje, je nyní široce přijímáno. Jeho implementace potřebuje nejen 

společné úsilí a spolupráci mezi EU, USA, OSN a Ruskem či blízkovýchodními zeměmi, ale 

především spolupráci Izraelců a Palestinců samotných“.65 

Účast arabských států na programu ENP je pro EU velmi důležitá. Z hlediska globálního 

boje proti terorismu, ale také již zmiňované geografické blízkosti a historických vazeb na 

Evropu, ilegální imigrace, existence početné muslimské menšiny v evropských státech či 

                                                 
63 Právním základem těchto dohod je čl. 310 SES, jejichž rámec umožní vytvářet v sousedství EU pás politicky 
stabilních a ekonomicky prosperujících zemí. To je obsaženo také v Evropské bezpečnostní strategii. 
Více na: EU (2003): „A secure Europe in a better world – the European Security Strategy“; dostupné z WWW 
URL: http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (ke dni 20.3.2006) 
64 Tyto dokumenty slouží jako shrnutí dosavadních bilaterálních vztahů dotyčných zemí s EU a hodnotí vývoj 
vztahů odvíjejících se na základě asociačních dohod s důrazem na dodržování lidských práv, rozvoj právního 
státu a politických institucí založených na demokratických hodnotách. 
65 Více na: EU (2003): „A secure Europe in a better world – the European Security Strategy“; dostupné z WWW 
URL: http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (ke dni 20.3.2006) 
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nevyřešeného izraelsko-palestinského konfliktu, představují pro EU všechny tyto faktory 

vážné nebezpečí jejího oslabení.  

Evropská politika sousedství v sobě tedy zahrnuje ekonomickou a bezpečnostní 

dimenzi, navzájem integrálně provázanou a neoddělitelnou. Se státy na základě asociačních 

dohod udržuje ekonomické styky, které jsou vyváženy bezpečnostními zárukami. Jelikož mají 

země Mashreku s výjimkou Izraele autoritativní politické systémy vycházející z tradičního 

pojetí islámské společnosti, je kladen větší důraz na dodržování lidských a politických práv a 

také na strukturu soudnictví a fungování státní administrativy, což je obecně důležité i pro 

zajištění obchodní výměny. 

V rámci ENP se Unie zaměřuje na pomoc při strukturálních reformách politického a 

ekonomického systému. Jak již bylo zmíněno, jsou s jednotlivými státy formulovány tzv. 

akční plány. Ty jsou z větší části věnovány ekonomickým (nepolitickým) otázkám a vůči 

státům participujícím na Euro-středomořském partnerství je finanční pomoc realizována 

pomocí programu MEDA, resp. od roku 2007 pomocí programu ENPI.66  

Institucionálně je ENP zabezpečena Evropskou komisí, která ji iniciuje a definuje její 

cíle. Tato činnost probíhá v koordinaci s Vysokým představitelem pro SZBP. Právě díky 

ekonomické převaze dané spolupráce se zmíním o procesu, který můžeme nazvat 

„ekonomizací“ zahraniční politiky EU.67 Jedná se o to, že vztahy se třetími zeměmi budou 

vždy patřit do oblasti zahraniční politiky členských států, tedy do mezivládního přístupu 

v rámci Unie. Evropská komise se tedy na tuto oblast zaměřila a převedla své institucionální 

kapacity na její realizaci. Díky Komisi se tato politika dostala více do nadnárodního 

mechanismu přijímání rozhodnutí, což mj. znamená větší zapojení např. Evropského 

                                                 
66 European Neighbourhood and Partnership Instrument (WNPI) bude v novém rozpočtovém období 2007-2013 
disponovat zhruba 12 miliardami eur. Více v: Thim, M. (2007): „Geneze a perspektiva Evropské politiky 
sousedství“. Mezinárodní politika. Číslo: 4/2007, Str. 4-6. 
67 Pod pojmem „ekonomizace“ zahraniční politiky Unie chápu realizaci zahraniční politiky prostřednictvím 
hospodářských vztahů (low politics), které spadají pod první pilíř EU, tedy do nadnárodního přístupu v rámci 
evropské integrační teorie. 
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parlamentu, který v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) ve druhém 

pilíři tyto pravomoci nemá. 

Jak již bylo zmíněno, Evropská unie přistupovala k zemím Mashreku v rámci Evropské 

politické spolupráce formou podpisu tzv. kooperačních dohod ze 70. let dvacátého století68 a 

později v rámci Euro-středomořského partnerství formou tzv. asociačních dohod. 

 

Pokud bych tedy měla analyzovat hlavní rozdíly mezi přístupem Unie v obou výše 

uvedených iniciativách z hlediska blízkovýchodního konfliktu, pak Barcelonský proces tento 

konflikt ze své agendy vylučuje (spoléhá na dodržení rezolucí RB OSN a na úspěch 

dosavadních mírových jednání) a soustředí se na kooperaci v rámci tří hlavních oblastí 

spolupráce mezi zeměmi. Jak již bylo řečeno, toto oddělení se později ukázalo jako velmi 

negativní, protože mělo za následek stagnaci v oblasti bezpečnosti a politiky, bez jejichž 

řešení není možné splnit dané cíle prvního koše z Barcelonské deklarace. 

Pro Evropskou politiku sousedství je naopak prioritní a neoddělitelné spojení 

bezpečnostních a ekonomických otázek. To samozřejmě znamená i řešení izraelsko-

palestinského konfliktu jako součástí této politiky. Unie přebírá odpovědnost za své vnější 

hranice a soustředí se na sousedské státy. Zavázala se hrát větší roli v mírových aktivitách a 

v rámci výměny s dotyčnými státy musí trvat na zavedení demokracie a řešení izraelsko-

palestinského konfliktu. ENP také napomáhá k řešení bezpečnosti v regionu i v rámci tzv. 

akčních plánů podepsaných s Izraelem a Palestinskou autonomií. Jak dokládá paní Benita 

Ferrero-Waldner, komisařka pro vnější vztahy EU, na konferenci ministrů zahraničních věcí 

v říjnu 2005 na téma Evropské politiky sousedství: „ [...] v rámci ENP jsou ošetřena témata 

jako obchod, energie či doprava. EU poskytuje technickou podporu, která by měla zlepšit 

                                                 
68 Kooperační dohody se státy Mashreku byly postupně podepisovány v letech 1975 (Izrael) až 1977 (Jordánsko, 
Egypt, Libanon, Sýrie). Jejich hlavním cílem bylo ještě více uvolnit přístup středomořských zemí na evropské 
trhy a zajistit jim obchodní výhody, finanční a technickou spolupráci a zařídit společné instituce (jako např. 
Delegace Evropské komise v arabských zemích). 
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koordinaci a ekonomický růst v regionu Blízkého východu, což zlepší budoucí podmínky pro 

vyjednávání. Evropská unie klade důraz na menší kroky postupného zajištění spolupráce, 

která sice z krátkodobého hlediska není tak efektivní, ale z dlouhodobého hlediska přispívá 

k budování míru v problematických částech světa“.69  

Politika ENP je zaměřena také na ekonomické hledisko (což potvrzují akční plány svým 

důrazem na ekonomická témata), což ale neznamená, že středomořské státy čeká plnoprávné 

členství v EU, nýbrž směřuje k plné ekonomické spolupráci vzájemným propojením trhů a 

z toho plynoucích výhod. 

 

Evropská politika sousedství byla iniciována díky „východnímu“ rozšíření EU 

s poukazem na to, že se sice tomuto rozšíření plně věnuje, ale zároveň se také stará o své 

sousední země tím, že se vrací k bilaterálním dohodám uzpůsobeným jednotlivým prioritám 

každé země. Tato iniciativa byla mezi jinými reakcí na obavu členských zemí z terorismu a 

šíření zbraní hromadného ničení. Program ENP požaduje reciproční závazky, což pro arabské 

státy znamená sdílení společných hodnot jako dodržování práva, demokratické vládnutí a 

respekt k lidským právům. Nedostatkem Unie v rámci ENP je její nedostatečné finanční 

zajištění, protože návrh rozpočtu na  období 2007 - 2013 počítá jen s 15 miliony eur ročně, 

což je asi jen třetina plánovaných výdajů z evropského rozpočtu na vnější vtahy EU (za 

rok).70 

 

 

                                                 
69 Zdroj: „The European Neighbourhood Policy: helping ourselves through helping our neighbours. Speech of 
Mrs. Benita Ferero-Waldner; dostupné z WWW 
URL: http://ec.europa.eu/external_relations/news/ferrero/2005/sp05_31-10-05.htm  (ke dni 13.1.2008) 
70 Více o návrhu rozpočtu EU na vnější vztahy pro období 2007-2013: EU (2006): „Community Budget 2007-
2013“; dostupné z WWW 
URL: http://www.isis-europe.org/ftp/Download/ESR%2024-%20FP.pdf (ke dni 29.3.2006) 
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3 Evropská unie jako mezinárodní aktér na Blízkém východě 

 

Evropská unie nedisponuje mezinárodně právní subjektivitou. Představuje jistou formu 

mezinárodního spojení (organizaci sui generis), takže z hlediska mezinárodního práva 

veřejného jsou za mezinárodní organizaci považována Evropská společenství.71  

Tento fakt je důležitý z hlediska chápání Unie jako mezinárodního aktéra, a to nejen na 

Blízkém východě. Mechanismy jednání EU ve vnějších vztazích jsou závislé na tom, v rámci 

kterého pilíře jsou jednání vedena. Co se týče institucionální struktury EU, jediná Rada 

disponuje pravomocemi ve všech třech unijních pilířích, ostatní instituce jako Evropský 

parlament nebo Evropská komise vykonávají pravomoci podle ustanovení smluv o ES nebo 

podle Smlouvy o EU (týká se druhého pilíře). V tomto pilíři (Společná zahraniční a 

bezpečnostní politika EU) má Evropská unie podle čl. 24 Smlouvy o EU explicitně omezenou 

pravomoc navazovat smluvní vztahy. 

Takto nastavené mechanismy jsou předmětem této kapitoly, která se věnuje vývoji 

Společné zahraniční a bezpečnostní politiky členských států EU směrem k Blízkému východu 

a konkrétně izraelsko-palestinskému mírovému procesu, rovněž bude také zmíněna pozice 

jednotlivých unijních institucí v tomto procesu.  

 

3.1 Pojem a cíle vnějších vztahů EU 

 
Vnější vztahy EU je velmi obtížné definovat.72 Je nutné je odlišovat od zahraniční 

politiky členských států EU, která zůstává v kompetenci těchto států. Státy si samy určují své 

                                                 
71 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), založené roku 1951 a trvající až do roku 2002, Evropské 
společenství pro atomovou energii (EURATOM), založené roku 1957, a Evropské hospodářské společenství 
(EHS,/později změněné na ES), založené roku 1957. 
72 Jednu z možných definic nabízí čl. 3 Smlouvy o EU, kde se píše, že Unie zajišťuje spojitost všech svých 
vnějších činností v rámci své zahraniční, bezpečnostní, ekonomické a rozvojové politiky. Tím se ovšem neudává 
celá šíře možných činností v rámci vnějších vztahů ani poměr mezi vnějšími vztahy ES a vnějšími vztahy EU. 
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zahraniční linie a ve druhém pilíři EU pouze společně podnikají určité oblasti v některých 

oblastech. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU zatím představuje platformu pro 

postupné propojování těchto zahraničních politik členských států, které možná v budoucnu 

přejdou pod společnou zahraniční politiku. 

Cíle vnějších vztahů EU jsou obecně stanoveny primárním právem, ze kterého můžeme 

citovat z preambule Smlouvy o EU: „Je třeba potvrdit solidaritu, která spojuje Evropu a 

zámořské země, a [...] zajistit rozvoj jejich blahobytu v souladu se zásadami Charty 

Spojených národů.“73 

Vnější vztahy EU jsou vyjádřeny mnohoznačně, v případě vztahu Evropské unie a 

Blízkého východu dochází ke křížení dvou legislativních přístupů – v prvním pilíři EU 

v rámci supranacionální (nadnárodní) roviny a ve druhém pilíři EU v rámci 

intergovernmentální (mezivládní) roviny. 

V prvním případě je ve vnějších vztazích aktivně zapojena Evropská komise (obchodní 

politika, vnější ekonomické vztahy). Jednou z možností Evropských společenství je uzavřít 

mezinárodní dohody s třetími státy nebo organizacemi.74 Tyto dohody mohou mít politický, 

hospodářský, právní nebo kulturní charakter - podle toho, na co se EU v dané oblasti 

zaměřuje. V takovém případě je na návrh Komise předána navrhovaná smlouva Radě, která 

na základě příslušných procedurálních mechanismů tuto smlouvu schválí a podepíše. 

V případě zahraniční politiky a vztahu se třetími zeměmi má v rámci Společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky (SZBP) rozhodující slovo Evropská rada a Rada EU.  

Pokud je ovšem EU na Blízkém východě takto aktivně zapojena, potřebuje vlastní 

nezávislé vyjednávací kapacity, aby byla schopná konkurovat nejen dobře sehranému 

                                                                                                                                                         
Pokud bychom ale přece jen trvali na přesném oddělení těchto pojmů, pak by asi byly ve vnějších vztazích EU 
zahrnuty vnější vztahy ES a společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (dále SZBP).  
Zdroj: „Konsolidované znění smluv (listopad 2006)“. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských 
společenství, 2006. 
73 Tamtéž 
74 Na základě čl. 6 Smlouvy o ESUO, čl. 101 Smlouvy o EURATOM a čl. 300 Smlouvy o ES. 
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americkému vyjednávacímu týmu, ale také aby byla schopná pružněji reagovat na nenadálé 

události. To bohužel vzhledem k množství představitelů jednajících v zájmu EU a různých 

evropských iniciativ v regionu není možné. Nejenom, že funguje Euro-středomořské 

partnerství a Evropská politika sousedství (a na ni navazující institucionální struktura), 

v rámci nichž se EU snaží dosáhnout dílčích úspěchů, ale do vyjednávání je zapojeno také 

bezpočet vysokých představitelů EU, což způsobuje, že tento „vyjednávací tým“ není 

přehledný. Evropské vyjednávání je spojeno s návštěvami a proslovy různých zahraničně-

politických představitelů zemí EU, zástupců předsedající země EU, komisařky pro vnější 

vztahy, Vysokého představitele pro SZBP, Zvláštního zmocněnce EU pro Blízký východ a 

navíc aktivní účastí EU v tzv. Diplomatickém Kvartetu. 

 

3.2 Supranacionální rovina vnějších vztahů EU 

 
Rovina ekonomických vztahů se řadí to tzv. low politics, kdy se jedná především o 

hospodářskou, sociální nebo kulturní spolupráci s třetími státy. Tato spolupráce již byla 

součástí předešlých kapitol, proto zopakuji pouze nejdůležitější mezníky. 

Členské země ES měly před rokem 1973 významné obchodní styky s arabskými 

zeměmi. Přesto Společenstvím chyběla společná strategie vůči arabským zemím, a to i 

v případě obchodních vztahů.75 

Na pařížském summitu v roce 1972 byla EHS schválena tzv. Globální středomořská 

politika (dále GSP), která představovala síť bilaterálních vztahů mezi EHS a jednotlivými 

středomořskými státy. Kromě ekonomických motivů zde byly ještě další faktory vedoucí 

k ustavení GSP: možnost, jak se postupně vedle americké a sovětské přítomnosti ve 

Středomoří angažovat, důsledek uvědomění si ES své závislosti na ropných dodávkách a 

                                                 
75 Podíl exportu ES do arabských zemí dosahoval v roce 1974 48% celkových exportů do Ligy arabských zemí a 
představoval 9,2% obchodních vývozů ES.  
Více v: Jawad, H.A, (1992): „Euro-Arab Relations: A study of Collective Diplomacy“. Str. 6–7. 
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dosažení integračního procesu do takového stádia, kdy mohla ES začít vystupovat na 

mezinárodní scéně.76 Dalším postupným krokem v této rovině bylo vytvoření Euro-

středomořského partnerství. 

 

3.3 Intergovernmentální rovina vnějších vztahů EU 

 
Od počátku své integrace se evropské země potýkaly s odpovědí na otázku, zda je vůbec 

možné přesunout řešení zahraničně-politických a bezpečnostních otázek na nadnárodní 

úroveň.77 Hlavní překážkou pro postupné spojování zahraničních a bezpečnostních politik 

jednotlivých států se jeví nutnost nalezení kompromisu pro různé koncepce národních 

strategií, ale také tvorba těchto koncepcí v různých politických systémech. Složitě dosažený 

kompromis totiž může být ohrožen za situace, kdy ve volbách v určitém členském státě EU 

vyhraje opoziční strana, která má oproti dosavadní vládní straně diametrálně odlišné 

zahraničně-politické názory. 

Rovina zahraničně-politických a obranných rozhodnutí se řadí do tzv. high politics; 

jedná se především o rozhodnutí v oblasti zahraničních vztahů, národní bezpečnosti a 

diplomacie. Mezinárodní vztahy jsou výsledkem zahraničních rozhodnutí jednotlivých států, 

proto si členské země EU udržují při rozhodování právo veta. Postupně se však v této oblasti 

vytvořila mezi zeměmi určitá spolupráce (a zajistilo se odpovídající institucionální zázemí), 

kterou bych názorně ukázala na příkladu Blízkého východu. 

Pokusy členských států vybudovat si výraznější pozici při řešení blízkovýchodního 

konfliktu se datují do počátku 70. let 20. století, kdy byla ustavena Evropská politická 

spolupráce. 

  

                                                 
76 Více v: Jawad, H.A, (1992): „Euro-Arab Relations: A study of Collective Diplomacy“. Str. 27-30. 
77 Zdroj: Fiala, P., Pitrová, M. (2003): „Evropská unie“. Str. 537. 
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3.3.1 Evropská politická spolupráce (EPS) 

Tato spolupráce, jak již bylo uvedeno v první kapitole, zahájila v roce 1970 zahraničně-

politickou spolupráci členských států ES. Vycházelo se z předpokladu, že ne všechny členské 

země souhlasí s integrací v zahraniční a bezpečnostní oblasti, proto měly být z EPS vyloučeny 

všechny kontroverzní otázky týkající se bezpečnosti a obrany. Tato spolupráce měla být 

narozdíl od pozdější Společné zahraniční a bezpečnostní politiky přísně izolována od 

veškerých komunitárních politik. Kontakt s jednotlivými členskými zeměmi byl zajištěn před 

Politickým výborem, který byl složen ze zástupců vyslaných ministerstvy jednotlivých zemí. 

Jelikož se jednalo o mezivládní spolupráci, probíhala setkání na úrovni ministrů zahraničních 

zemí členských států ES. 

Na základě toho (nezbytné jednomyslné hlasování) bylo jasné, že tato forma spolupráce 

neměla sílu prosadit důležité deklarace a směřovala spíše ke schvalování nekonfliktních bodů. 

Nicméně již na prvním zasedání v rámci EPS v Mnichově v listopadu roku 1970 byla 

samotnými státy oceněna, protože pomocí mezivládního modelu překonala rozpory mezi státy 

tím, že jim umožnila hladký průběh ekonomické integrace s menší politickou kooperací. 

Význam Blízkého východu pro státy ES dokládá fakt, že se členské státy tímto 

regionem zabývaly hned na prvním mnichovském zasedání EPS. O rok později vznikl tzv. 

Schumanův plán (viz druhá kapitola), který jako první reflektoval postoje členských států ES 

v izraelsko-palestinském konfliktu. Ropná krize v roce 1973 urychlila přijetí Deklarace devíti 

ministrů ES k situaci na Blízkém východě z téhož roku, která se zasazovala o dodržení 

rezolucí RB OSN (242 a 338).78 Tento krok fakticky znamenal zlepšení euro-arabských 

vztahů, což mělo pozitivní vliv na dvě hlavní politiky ES na Blízkém východě: Euro-arabský 

                                                 
78 Zde je důležité zmínit, že deklarace RB OSN číslo 242 a 338 (z roku 1973) byly spíše proarabské a 
obsahovaly obrat „legitimní práva Palestinců“, který do té doby používaly jen arabské státy. Dále se izraelské 
straně nelíbilo např. ustanovení, že řešení izraelsko-palestinského konfliktu má probíhat pod vedením OSN.  
Zdroj: Greilsammer, I., Weiler, J. (1984): „European Political Cooperation and the Palestinian-Israeli Conflict: 
an Israeli Perspektive“. Allen, D., Pijpers, A. (1984): „European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli 
Conflict“. Dordrecht: Martinus Nijhoff. Str. 134-135. 
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dialog a mírová jednání (vztahy v rámci Globální středomořské politiky fungovaly již od roku 

1972). 

Zlom v institucionálním zastřešení EPS přinesl rok 1974, kdy byla založena Evropská 

rada jako orgán nejvyšších představitelů členských států ES. Postupně se postarala o 

propojení s unijní agendou tím, že zastřešila EPS a starala se o provázání rozhodnutí ministrů 

zahraničních věcí zasedajících v rámci EPS s konečnými stanovisky Evropské rady. 

V roce 1977 se v rámci EPS sešla v Londýně Evropská rada a zdůraznila závazek 

vzájemné informovanosti členských států ještě předtím, než zaujmou své zahraničně-politické 

postoje. Výsledkem jednání v Londýně bylo také vydání prohlášení o blízkovýchodním 

konfliktu jako snaha ES o ustavení míru na Blízkém východě. Londýnská deklarace uvádí, že 

Rada vítá všechny snahy, které by vedly ke konci konfliktu, a apeluje na všechny státy, aby 

tento proces podpořily. Narozdíl od deklarace z roku 1973 bylo toto prohlášení více zaměřené 

na práva palestinských občanů a definici palestinského problému jako základního sporného 

bodu v izraelsko-palestinském konfliktu.79 

Po vydání Benátské deklarace v roce 1980 jako prvního společného postoje států ES 

k mírovému řešení blízkovýchodního konfliktu byla evropská iniciativa v regionu utlumena. I 

když na zasedání Evropské rady v Lucemburku v červnu roku 1981 bylo řečeno, že musí 

pokračovat snahy k nalezení mírového řešení izraelsko-palestinského konfliktu, nebyla 

vyjednána žádná společná iniciativa směrem k Blízkému východu a státy se spíše spoléhaly 

na individuální politiky svých zemí. 

Značného přelomu se dočkala EPS přijetím Jednotného evropského aktu v roce 1986. 

V Hlavě III. JEA byly poprvé propojeny aktivity členských států v rámci EPS a politik 

Společenství. Ve článku 30 se dále praví, že členské státy ES „usilují o formulování a 

                                                 
79 Zdroj: Dosenrode, S., Stubkjær, A. (2002): „The European Union and the Middle East“. Str. 89. 
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provádění evropské zahraniční politiky“.80 Z institucionálního hlediska byla posílena role 

Evropské komise, která se na zahraničně-politických otázkách „plně podílí“.81 

 

Evropská politická spolupráce se vyvíjela paralelně s vnějšími obchodními vztahy ES, 

které byly plně v kompetenci prvního (supranacionálního) pilíře. Bylo tedy potřeba 

koordinovat tyto politiky, aby nedošlo k jejich blokování. Chybějící finanční nezávislost 

(země přispívaly jednotlivě, peníze nešly z rozpočtu ES) ovšem neumožňovala EPS jakékoli 

samostatné posilování nezávislé role a aktivnější pozice na mezinárodním poli. Tento problém 

se vyřešil až s přijetím Smlouvy o EU v roce 1992. 

EPS svým mezivládním charakterem fungujícím na bázi dosažení konsensu umožňovala 

státům v případě nepřijetí tohoto konsensu jednat na základě vlastních národních priorit. 

Tento typ spolupráce také podléhal minimu formálních procedur, proto se podařilo přijmout 

velké množství deklarací (včetně těch o Blízkém východě) a bylo snazší formulovat společné 

stanovisko. Nicméně je nutné mít na paměti, že se jednalo více o koordinaci společných 

stanovisek než o tvorbu společné zahraniční politiky. 

 

3.3.2 Maastrichtská smlouva a vznik Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU 

Na Evropskou politickou spolupráci navázala v Maastrichtské smlouvě Společná 

zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP), která byla vložena do druhého pilíře EU a 

fungovala na principu koordinace mezivládního rozhodování (intergovernmentalismu).82  

Hlavní rozdíl mezi EPS a SZBP spočíval v posunu od vytváření ustanovení 

vyjadřujících závazek (EPS) ke snaze vytváření závazků k dosažení cílů (SZBP).83 Společná 

                                                 
80 Zdroj (Smlouva o JEA, čl. 30): „Konsolidované znění smluv (listopad 2006)“. Lucemburk: Úřad pro úřední 
tisky Evropských společenství, 2006. 
81 Tamtéž (Smlouva o JEA, čl. 30) 
82 Zdroj (Smlouva o EU): „Konsolidované znění smluv (listopad 2006)“. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2006. 
83 Více v: Svoboda, P. (1999): Právo vnějších vztahů Evropské unie. Str. 243. 
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zahraniční a bezpečnostní politika nezahrnuje ty oblasti vnějších činností ES/EU, které jsou 

implicitně zahrnuty do prvního pilíře – např. rozvojová spolupráce nebo společná obchodní 

politika. 

I když členské státy ES/EU byly již delší dobu ochotny spolupracovat v zahraničně-

politických otázkách, v Maastrichtské smlouvě poprvé souhlasily, aby byla tato oblast 

součástí primárních smluv. Tím de facto umožnily EU vystupovat výrazněji na mezinárodním 

poli a vyjadřovat jednotný postoj k aktuálním událostem. K podpisu Maastrichtské smlouvy 

došlo zrovna v době, kdy probíhala madridská mírová jednání. Jedním z důvodů společného 

postupu v zahraniční a bezpečnostní politice proto byla snaha vyvážit své ekonomické 

aktivity a politicky posílit do té doby vybudovanou hospodářskou váhu na Blízkém východě, 

čímž by se EU zapojila jako relevantní partner do diskuzí o politickém řešení izraelsko-

palestinského konfliktu. 

Hlavní směr a obecné principy SZBP stanovuje Evropská rada. Rada EU (konkrétně 

Rada pro všeobecné záležitosti) je zodpovědná za provádění těchto principů v praxi. 

 

3.3.3 Amsterdamská smlouva  

Ustanovení ohledně SZBP, která byla součástí Maastrichtské smlouvy, byla revidována 

Amsterdamskou smlouvou z roku 1997 s cílem institucionálně zefektivnit provádění této 

politiky. Nejvýraznější změnou bylo zřízení funkce Vysokého představitele pro SZBP 

(jmenován Španěl Javier Solana) a institucionalizování předchozí praxe jmenování tzv. 

zvláštních představitelů Radou (např. v roce 1996 vzniknul post Zvláštního zmocněnce EU 

pro Blízký východ). Navíc tato smlouva zavedla nový nástroj SZBP - vedle společného 

postoje a společné akce vznikla společná strategie. 

Institucionální zajištění SZBP zůstalo stejné – Evropská rada si zachovala rozhodovací 

pravomoci a zůstala zodpovědná za vytváření obecných strategií, zatímco provádění 

konkrétních politik SZBP dostala na starosti Rada EU. Evropskému parlamentu přísluší pouze 
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konzultativní funkce, ovšem má právo být v otázce SZBP informován, a to jak předsedou 

Rady, tak Komise.84 

Obecně tedy platí, že v rámci SZBP zaujímají členské státy EU jako celek společný 

postoj a ten jsou povinny navenek hájit. Provádění národních politik by tedy mělo odpovídat 

takto společně dohodnutým postojům. Rozhodování bylo až do schválení Amsterdamské 

smlouvy výlučně jednomyslně (s možností národního veta), což byla jedna z hlavních příčin 

nevýrazného pokroku na poli společné zahraniční politiky EU. Amsterdamskou smlouvou 

bylo dosaženo mírného pokroku – jednomyslné hlasování zůstalo u zásadních rozhodnutí 

Evropské rady (obecné směřování politiky apod.) a o některých otázkách projednávaných 

v Radě bylo nově možné hlasovat kvalifikovanou většinou. I zde však existuje tzv. národní 

veto - pokud stát s návrhem vysloveně nesouhlasí, ale je ostatními státy kvalifikovanou 

většinou přehlasován, návrh se předá zpět na jednání do Evropské rady. Navíc podle čl. 23 

bylo členským zemím umožněno neblokovat určitá ustanovení a využít práva tzv. 

konstruktivní abstence. Toto právo umožňovalo zemi neúčastnit se hlasování, v důsledku 

čehož byla zbavena povinnosti toto rozhodnutí provést, pokud by takto jednajících států 

nebyla více jak jedna třetina. Zde je vidět jasný příklad hledání přijatelného kompromisu pro 

rozhodování v Radě mezi obavou ze ztráty národní suverenity v zahraničně-politických 

otázkách (zachování jednomyslného hlasování) a potřebou definice společného postoje EU ve 

vztahu k vnějším hrozbám (snaha o hlasování kvalifikovanou většinou). 

 

3.4 Diplomatický Kvartet a Cestovní mapa 

 
I když Evropská unie nebyla v blízkovýchodních mírových jednáních dlouhou dobu 

brána za relevantního partnera, nakonec byla do řešení izraelsko-palestinského konfliktu 

                                                 
84 Ačkoli tyto pravomoci nespadají do druhého pilíře, má Evropský parlament dvě zásadní úlohy v zahraniční 
politice EU – musí schválit všechny asociační a kooperační dohody s třetími zeměmi či skupinami států a také 
musí schválit všechny smlouvy o přístupu nových členských zemí. 
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vtažena v rámci tzv. Diplomatického Kvartetu (dále jen Kvartet) ve složení Evropská unie, 

USA, OSN a Rusko. Ten v roce 2002 předložil plán na znovuoživení mírového procesu, tzv. 

Roadmap (česky Cestovní mapa). Ta měla ve třech fázích ukončit násilí mezi Izraelci a 

Palestinci, usnadnit provedení politických reforem v Palestinské autonomii, zmrazit výstavbu 

židovských osad, oživit mírový proces a po vyřešení otázek Jeruzaléma, palestinských 

uprchlíků a židovských osad usnadnit do roku 2005 vznik samostatného Palestinského státu 

po boku Izraele.85 

Cestovní mapa byla sice mnohem konkrétnější než dřívější rezoluce RB OSN a přijaly ji 

jak arabské státy a Palestinci, tak i Izrael, přesto byla v mnoha bodech problematická. 

Hlavním sporným bodem byl způsob přechodu od jedné fáze normalizace ke druhé. Palestinci 

požadovali dodržování jasného harmonogramu, kdežto Izrael trval na systému „krok za 

krokem“ bez stanovení časových limitů. K tomu bylo třeba si uvědomit, že řešení tak 

složitých problémů, jež se nepodařilo dosáhnout celá desetiletí, mělo najednou proběhnout 

v několika málo letech. I když je Cestovní mapa v současné době již neaktuálním 

dokumentem, stala se po dlouhé době konzistentnějším diplomatickým pokusem o zastavení 

vlny násilí mezi Izraelci a Palestinci, a navíc vznikla ve spolupráci hlavních světových 

politických aktérů.  

Pokud si položíme otázku, kdo vytváří pozici EU v Kvartetu, pak podle pana Cyrila 

Svobody, bývalého ministra zahraničí ČR, má velký vliv na rozhodování Vysoký představitel 

                                                 
85 První fáze 2003: 
Palestinské vedení bude účinně bojovat proti teroristickým organizacím a ukončí násilí. Prvním krokem v 
reformách požadovaných mezinárodním společenstvím bylo jmenování ministerského předsedy, následovat musí 
zprůhlednění financí, boj s korupcí, obnova bezpečnostní spolupráce a zlepšení humanitární situace. Izrael se 
musí stáhnout na hranici před vypuknutím intifády al-Aksá (září 2000), vyklidit usedlosti vystavěné na 
palestinských územích po březnu 2001 a zmrazit rozšiřování všech dalších osad. 
Druhá fáze 2004: 
Tranzitní období odstartují svobodné palestinské volby a přijetí nové demokratické ústavy. Následovat měla 
konference pod vedením mezinárodního Kvarteta, která pomůže s formováním provizorního státu. Arabské země 
se měly zavázat obnovit spolupráci s Izraelem na úrovni před zářím 2000. 
Třetí fáze 2005: 
Samostatný palestinský stát. Mírová smlouva mezi Izraelem a arabským světem. Sýrie a Libanon podmiňují 
jednání předchozím závazkem, že židovský stát vrátí Golanské výšiny, které obsadil v roce 1967.  
Více v: Čejka, M. (2005): „Izrael a Palestina“. Str. 234  a „Road map“ (2003); dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/mepp/roadmap.htm  (ke dni 12.3.2006) 
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pro SZBP Javier Solana se svým týmem a o poznání menší vliv má potom komisařka pro 

vnější vztahy paní Benita Ferrero-Waldner. Dále je velice aktivní velká šestka (tedy ministři 

Německa, Francie, VB, Polska, Španělska a Itálie). V neposlední řadě jsou to představitelé 

předsednické země EU, ovšem tam velice záleží, jaká je v jejich zemi momentální 

vnitropolitická situace.86 

 

3.5 Správa vnějších vztahů EU – mechanismy jednání EU vůči Blízkému východu 

 
Vnější vztahy EU vůči Blízkému východu jsou součástí prvního i druhého pilíře EU, 

nicméně nejdůležitější rozhodnutí se utvářejí v rámci SZBP. Hlavní slovo má tudíž Evropská 

rada a Rada EU. Jak již bylo zmíněno, síť vztahů EU s blízkovýchodními státy je různorodá, 

což způsobuje její nepřehlednost. Vnější vztahy se dotýkají oblastí spadajících do pravomocí 

všech hlavních institucí EU – Evropské rady, Rady EU, Evropské komise, Evropského 

parlamentu a Evropského soudního dvora. Ty zaujímají svá stanoviska formou různých 

oficiálních dokumentů a deklarací, jejichž analýza je pro pochopení vztahu EU k izraelsko-

palestinskému konfliktu stěžejní. Tvorba společného postoje států již byla definována (jedná 

se o mezivládní přístup) - různorodé národní zájmy členských zemí EU jsou přeměněny na 

kompromisní řešení a takto vzniklý společný postoj je všemi státy hájen. 

Konkrétní představitelé EU, kteří se v izraelsko-palestinském mírovém procesu 

angažují, jsou: zástupce předsedající země EU, komisařka pro vnější vztahy EU, Vysoký 

představitel pro SZBP, Zvláštní zmocněnec EU pro Blízký východ a navíc Zvláštní 

velvyslanec Kvartetu pro Blízký východ. 

 

                                                 
86 Viz Panel „Postoj Evropské unie k palestinské vládě“, Vysoká škola ekonomická – Model EU v rámci 
Pražského studentského summitu, 17. února 2007; panelista JUDr. Cyril Svoboda. 
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3.5.1 Evropská rada 

Evropská rada, která zasedá ve složení vrcholných představitelů všech členských států 

EU, předsedy EK, ministrů zahraničních věcí, komisařky pro vnější vztahy a Vysokého 

představitele SZBP, je vrcholným orgánem institucionální struktury současné EU, který 

vymezuje její všeobecné politické směry. Na setkání jsou prezentovány jednotlivé národní 

zájmy a na základě mezivládního přístupu se státy snaží dobrat společného stanoviska. 

Evropská rada je přímo zodpovědná za druhý a třetí pilíř EU, tedy SZBP a policejní a justiční 

spolupráci. Závěry jednání summitu jsou důležitým návodem pro činnost ostatních institucí 

EU, tedy Rady EU, Evropské komise a Evropského parlamentu. 

Evropská rada tedy určuje základní principy zahraniční a bezpečnostní politiky. Aktivně 

podporuje plán vzniku dvou nezávislých států v součinnosti s rezolucemi RB OSN a řídí se 

základními principy nastolenými na madridských mírových jednáních. Kromě řešení 

samotného izraelsko-palestinského konfliktu se snaží o vyřešení situace palestinských 

uprchlíků a o urovnání nevyřešených sporů mezi Izraelem a Sýrií, které spolu dosud 

nepodepsaly mírovou smlouvu. 

Nejdůležitějším počinem Evropské rady na poli zahraničně-politických snah bylo přijetí 

Společné strategie EU pro Středomoří z června 2000. Ta navázala na základy dané Euro-

středomořským partnerstvím a Berlínskou deklarací (která rozšířila postoje z Benátské 

deklarace), tedy snaha o demokratický, stabilní a bezpečný středomořský region, která patří 

mezi hlavní zájmy EU a Evropy jako celku. Tím se také Středomoří a Blízký východ řadí 

mezi hlavní prioritní oblasti tehdy se formující SZBP.87  

Na základě této společné strategie jedná Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 

(General Affairs and External Relations Council, GAERC) spolu s komisařkou pro vnější 

vztahy a vysokým představitelem SZBP o konkrétních dopadech a politikách vůči Blízkému 

                                                 
87 Zdroj: EU (2000): „Common Strategy on the Mediterranean Region“; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/common_strategy_med_en.pdf (ke dni 29.3.2006) 
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východu v rámci SZBP. Rada (GAERC) pravidelně přijímá závěry týkající se pokroků 

v oblasti blízkovýchodního konfliktu a také přijímá společná stanoviska a společné akce.88 

Mezi společnými akcemi lze nalézt např. monitorovací mise dodržování smluv mezi Izraelem 

a Palestinskou autonomií na přechodu Rafah mezi pásmem Gazy a Egyptem. 

Evropská unie má velmi konsistentní deklaratorní politiku vůči řešení izraelsko-

palestinského konfliktu, kterou definovala od Benátek (1980) až po Berlín (1999). Později 

kladla větší důraz na otázku konečného uspořádání konfliktu a na principy, na kterých toto 

řešení má být založeno. Deklarace ze Sevilly z roku 2002 byla vydána ve stejném duchu, 

ovšem už se více zaměřila na konkrétní otázky izraelsko-palestinského mírového řešení.89 

V neposlední řadě je třeba zmínit Evropskou bezpečnostní strategii (2003), podle níž je řešení 

izraelsko-palestinského konfliktu strategickou prioritou. Bez jeho řešení bude jen malá šance 

vyřešit ostatní konflikty na Blízkém východě. 

 

3.5.2 Rada EU 

Rada EU (GAERC) pravidelně na setkáních ministrů konzultuje pokroky ve vztahu 

k izraelsko-palestinskému konfliktu a zaujímá k němu svá stanoviska. Jak je názorně 

doloženo později, národní pozice jednotlivých států jsou velmi různorodé. Jsou de facto 

rozděleny do dvou táborů: zatímco evropská levice dokáže prosadit propalestinský postoj a 

její socialistická politika má hluboké kořeny v historii, evropská pravice svou politiku teprve 

buduje. Novým impulsem v tomto rozdělení bylo rozšíření EU v roce 2004, kdy státy jako 

                                                 
88 Mezi hlavní nástroje SZBP patří: společná strategie, společný postoj, společná akce a deklarace. Společná 
strategie se tvoří většinou jako výsledek jednání na summitu a o jejím přijetí rozhoduje Evropská rada na 
doporučení Rady EU. Většinou stanoví různé cíle, jejich trvání a prostředky. Společná strategie se obvykle týká 
pro EU citlivých oblastí. Jako příklad může sloužit Společná strategie EU pro Středomoří (2000). Společný 
postoj řeší konkrétní aktuální otázky a přístup EU k jejich řešení. Jednotlivé státy jsou povinny sladit svou 
politiku v souladu s takto definovaným přístupem. Společná akce se naproti tomu zaměřuje na konkrétní situaci, 
její řešení, stanoví cíle, nástroje. Využívá se např. při podpoře mírového procesu mezi znepřátelenými třetími 
zeměmi. Deklarace je nejčastěji užívaným nástrojem, jedná se o veřejné stanovisko či požadavky EU vůči třetím 
zemím a vyjadřuje své postoje k zahraničně politickým záležitostem. 
Více v: Svoboda, P. (1999): „Právo vnějších vztahů Evropské unie“. Praha: Linde. 
89 Zdroj: EU (2002): „Seville European Council (21 and 22 June 2002). Presidency Conclusions“; dostupné 
z WWW: URL: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/72638.pdf (ke dni 14.1.2008) 
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Polsko nebo Česká republika (tradiční partneři USA) oživily naději Izraele na konsistentní 

pravicovou, resp. evropskou proizraelskou pozici. 

V rámci Rady EU funguje institut předsednictví, tedy střídání jednotlivých členských 

zemí EU ve vedení EU (po šesti měsících).90 Toto předsednictví se vztahuje také na zajištění 

provádění SZBP, předsedající země odpovídá za rozhodnutí z oblasti SZBP a reprezentuje EU 

v zahraničně-politických otázkách. Od podpisu Amsterdamské smlouvy je Radě nápomocen 

Vysoký představitel pro SZBP (a současně Generální tajemník Rady), který se snaží 

společně s Radou formulovat a implementovat politická rozhodnutí a v případě potřeby (což 

je v případě absence jednotného postoje EU často) vystupovat jménem Rady ve vztahu 

k třetím zemím. 

V rámci předsednictví jsou vydávány na závěrečných summitech tzv. závěry 

předsednictví, které shrnují dosavadní úspěchy a další směřování EU v jednotlivých 

oblastech. Součástí nich pravidelně bývají zprávy či deklarace týkající se blízkovýchodního 

konfliktu, které slouží jako vodítko pro další instituce a orgány EU.91 

 

3.5.2.1 Zvláštní zmocněnec EU pro Blízký východ 

Úřad zvláštního zmocněnce EU pro Blízký východ byl ustaven v roce 1996 a jako první 

tento post zastával španělský diplomat Miguel Moratinos. Od roku 2003 je v čele úřadu 

Belgičan Marc Otte, který tuto funkci zastává i v současnosti. Důvodem zřízení tohoto úřadu 

je snaha EU více participovat v blízkovýchodním mírovém procesu v rámci SZBP. Role 

zvláštního zmocněnce je působit v oblasti mezi oběma znepřátelenými stranami, diskutovat 

s představiteli obou táborů a navrhovat přiměřená řešení tak, aby byl naplněn hlavní cíl EU - 

                                                 
90 Vzhledem k tomu, že každá země má jiné národní priority, je důležité uvést přehled předsednických zemí 
(Příloha č. 2 – Předsedající země Evropské unie 1994-2006). 
91 Veškeré aktuální informace o vztahu Rady EU k Blízkému východu a potažmo izraelsko-palestinskému 
konfliktu lze najít na oficiálních stránkách Rady EU: 
URL: http://consilium.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=395&lang=en&mode=g (oficiální webové stránky 
Rady EU o Blízkém východu, ke dni 13.1.2008) 



 58 

vytvoření dvou států (Izraele a Palestinského státu) za podmínek rezolucí RB OSN. Jako 

hlavní platforma pro řešení sporu je podle pana Otteho Kvartet, kde vedle sebe spolupracují 

hlavní světoví političtí aktéři. Svoji činnost vykonává zvláštní zmocněnec EU pro Blízký 

východ za pomoci týmu asistentů, kteří občas působí jako tlumočníci mezi jednotlivými 

představiteli znesvářených stran a evropskými diplomaty. 

Ačkoli se zatím nepodařilo dosáhnout výraznějšího úspěchu, pan Otte se pravidelně 

setkává s oběma stranami konfliktu a mezi jeho hlavní náplň práce patří např. dohled nad 

palestinskými volbami, politické vedení bezpečnostních misí EU na přechodech mezi 

izraelským a palestinským územím a dohled nad policejními misemi na palestinských 

územích (EUPOL COPPS).92 

Mezi další zvláštní zmocněnce pro Blízký východ patří Tony Blair (jmenovaný 

Kvartetem) nebo již odstoupivší Almaro de Soto (jmenovaný OSN). 

 

3.5.3 Evropská komise 

Evropská komise hraje velice aktivní roli ve vztahu k Izraeli a Palestinské autonomii, a 

to převážně v ekonomické rovině (financování palestinské samosprávy bude součástí další 

kapitoly). Navíc navrhuje bezpočet komplexních strategií směrem k řešení izraelsko-

palestinského konfliktu a role EU v něm. Nejvýznamnějším dokumentem, který odkazoval na 

Cestovní mapu z roku 2003, bylo Sdělení Evropské komise Radě a Evropskému parlamentu o 

vztazích mezi EU a Palestinci (Communication from the Commission to the Council and the 

European parliament: EU-Palestinian coopeartion beyond disengagement – towards a two-

state solution) z 5. října 2005.93 Tento dokument reflektoval politický a ekonomický potenciál 

                                                 
92 Zdroj: Oficiální stránka Zvláštního zmocněnce EU pro Blízký východ 
URL: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=452&lang=CS&mode=g (ke dni 13.1.2008) 
93 Zdroj: EU (2005): „Communication from the Commission to the Council and the European parliament: EU-
Palestinian cooperation beyond disengagement – towards a two-state solution“; dostupné z WWW 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0458:FIN:EN:PDF  
(ke dni 13.1.2008) 
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EU významně přispět k budoucímu vytvoření palestinského státu, který vznikne vedle Izraele. 

Vymezil dlouhodobou strategii EU podporující řešení založené na vytvoření dvou států (viz 

Cestovní mapa). 

Praktické fungování vnějších vztahů v Evropské komisi zajišťují v období 2004 - 2009:  

� komisařka pro vnější vztahy (Benita Ferrero-Waldner, Rakousko) 

� komisař pro obchod (Peter Mandelson, Velká Británie) 

� komisař pro rozvoj a humanitární pomoc (Louis Michel, Belgie) 

� komisař pro rozšíření (Olli Rehn, Finsko)  

V rámci EK je za vnější vztahy zodpovědné hlavně Generální ředitelství pro vnější 

vztahy (External Relations Directorate-General)94. Jeho úkolem je udržovat vztahy se zeměmi 

a skupinami zemí a s mezinárodními organizacemi, participovat na společné zahraniční a 

bezpečnostní politice a řídit všechny delegace Evropské komise ve třetích zemích.95 

 

Co se týče institucionálního zajištění vztahu k Izraeli a Palestinské autonomii, byla 

v rámci EK vytvořena Delegace EK k Izraeli (EC Delegation to Israel), která je zodpovědná 

za provádění oficiálních vztahů mezi Izraelem a Evropskou komisí. a Úřad EK pro technickou 

asistenci pásmu Gazy a Západnímu břehu (EC Technical Assistance Office to the West Bank 

and Gaza Strip), který se stará o finanční pomoc Palestincům a o diplomatické vztahy mezi 

EK a oběma částmi palestinských území.  

Evropská komise je zodpovědná za přípravu a provádění asistenčních programů 

v regionu. Humanitární pomoc je administrována přes Humanitarian Aid Office (ECHO), 

který navíc hraje významnou roli vedle předsednické země v tzv. Styčném výboru 

                                                 
94 Příloha č. 3 - Struktura Generálního ředitelství pro vnější vztahy EU 
95 Dalšími participujícími orgány na vnějších vztazích v rámci EK jsou Generální ředitelství pro obchod (Trade 
Directorate-General), Generální ředitelství pro rozvoj (Development Directorate-General) a Generální ředitelství 
pro rozšíření (Enlargement Directorate-General). Dále existuje Specifický útvar Úřadu pro evropskou pomoc a 
spolupráci, Úřad pro humanitární pomoc (ECHO), Společný servis pro vnější vztahy (CSR) a Útvar pro jednání 
o přistoupení (TFAN). Zdroj: URL: http://ec.europa.eu/external_relations/index.htm (oficiální webové stránky 
Evropské komise k vnějším vztahům EU, ke dni 13.1.2008) 
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mezinárodních dárců Palestinské autonomii. Právě tato koordinační role Evropské komise 

může být při dlouhodobé technické a humanitární pomoci propojena s bezpečnostními a 

politickými aspekty. 

Nástrojem Evropské komise (konkrétně Generálního ředitelství tiskové a komunikační 

služby) je pravidelné sledování veřejného mínění v členských zemích EU a kandidátských 

zemích. Z hlediska zkoumaného tématu byl nejzajímavějším průzkumem veřejného mínění 

tzv. Eurobarometr z prosince roku 2003 (s názvem Irák a mír ve světě), který se evropských 

respondentů dotazoval na státy, které podle nich nejvíce ohrožují evropskou bezpečnost. 

Převážnou většinou respondentů by tehdy označen Izrael, a to i ve státech, které mu tradičně 

vyjadřovaly sympatie (např. Německo nebo Nizozemsko).96 Příčiny bylo možné hledat 

v tehdejším rozložení sil na politické scéně USA a Izraele. 

 

3.5.4 Evropský parlament 

Evropský parlament se aktivně zapojuje do debat o řešení izraelsko-palestinského 

konfliktu, když na jeho půdě probíhají setkání jednotlivých zástupců národních parlamentů 

arabských států a Izraele, kteří se snaží dohodnout na společných tématech.  

Evropský parlament má obecně důležitou roli z hlediska zahraničně-politické pozice 

vůči třetím zemím, potažmo v přerozdělování technické pomoci. Schvaluje také rozpočet 

v kontextu s uzavíranými asociačními dohodami se třetími zeměmi. Parlament sleduje 

provádění výdajů na základě pravidelných zpráv, které mu poskytuje Evropská komise.97 

V rámci Evropského parlamentu je možné sledovat dvě linie vztahu k Izraeli a 

Palestinské autonomii – v rámci parlamentních delegací a v politice jednotlivých evropských 

                                                 
96 Zdroj:  EU (2003): „Eurobarometer – Iraq and Peace in the World“; dostupné z WWW  
URL: http://ec.europa.eu/external_relations/iraq/doc/fl151_iraq_full_report.pdf (ke dni 12.1.2008) 
97 Více na oficiálních stránkách Evropského parlamentu:  
URL: http://www.europarl.europa.eu (ke dni 13.1.2008) 
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politických frakcí. Součástí struktury EP jsou také výbory - tématu vnějších vztahů se zabývá 

Zahraniční výbor EP. 

Delegace EP jsou zřizovány, aby udržovaly styky s parlamenty zemí, které nejsou členy 

EU, a hrají důležitou roli při zvyšování vlivu Evropy v zahraničí. Byla zřízena Delegace ke 

státu Izrael, jejíž předsedkyní je česká poslankyně EP Jana Hybášková. Tato delegace má za 

úkol spolupracovat s Izraelem a kontrolovat plnění smluvních vztahů, především naplňování 

Akčního plánu. V roce 1994 ustavil EP ad hoc delegaci pro vztahy s OOP, která navštívila 

palestinská území, mluvila s palestinskými představiteli a účastnila se palestinských voleb 

v roce 1996. Tato delegace se postupně stala stálým orgánem EP v lednu 1997 a v současnosti 

se jmenuje Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou. S OOP byla uzavřena 

v únoru roku 1997 prozatímní Asociační dohoda, která jako první svého druhu byla 

podepsána se zástupci, kteří nereprezentují plnohodnotný stát. V současné době jí předsedá 

kyperský poslanec EP Kyriacos Triantaphylides. 

Co se týče vztahu evropských politických frakcí v EP vůči izraelsko-palestinskému 

konfliktu, z jejich závěrů lze vypozorovat stejné tendence jako u různých vládních 

reprezentací zastupujících členské země EU. Velké evropské politické frakce jako Evropská 

lidová strana - Evropští demokraté nebo Strana evropských socialistů mají odlišné názory na 

vnímání blízkovýchodní politiky. Zatímco evropští poslanci socialistických stran, evropské 

levice či zelených jsou velice disciplinovaní a vůči izraelsko-palestinskému konfliktu 

převládá propalestinská socialistická politika, evropská pravice tak jednotná není a zcela 

postrádá vlastní přístup k regionu. To je dáno dlouholetou tradicí vytváření evropské vnější 

politiky na úrovni socialistické internacionály.98 

 

 

                                                 
98 Rozhovor s Janou Hybáškovou (poslankyně EP), 24. dubna 2006 v Praze, v rámci přednášky pořádané 
asociací AMO: Izrael a Palestina po volbách – perspektivy mírového procesu. 
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4 Vztah mezi Evropskou unií, Izraelem a Palestinskou autonomií 

 

Na vztah Evropské unie k Blízkému východu a konkrétně k izraelsko-palestinskému 

mírovému procesu lze nahlížet z několika rovin, přičemž bilaterální vztahy mezi EU a 

Izraelem na jedné straně a EU a Palestinci na straně druhé jsou jedny z nejdůležitějších. 

 

4.1 Vztah EU a Izraele 

 
V rámci vztahu EU s Izraelem bylo uzavřeno a podepsáno mnoho důležitých dohod, a to 

na pozadí různých politických událostí - ať už v samotném Izraeli nebo v průběhu 

integračního procesu EU. Je tedy nutné uvést nejdůležitější politické aktéry a události na 

izraelské straně a zasadit je do časového rámce, v jehož průběhu se objevovaly různé 

evropské programy a iniciativy. Obecně lze říct, že Evropská unie a Izrael sdílejí celou řadu 

společných hodnot a v jistém smyslu i společnou historii, proto je nasnadě, že se snaží o 

prohloubení vzájemné spolupráce v oblastech jako je obchod, bezpečnost či věda a výzkum. 

Veškerá snaha EU směřuje k zapojení Izraele do čtyř svobod jednotného vnitřního trhu a 

k udržení trvalého míru v daném regionu. V rámci vzájemných smluv a iniciativ se také EU 

snaží budovat svou pozici politického aktéra při řešení blízkovýchodního konfliktu. 

 

4.1.1 Izraelská vnitropolitická situace 

Izrael je parlamentní demokracie s jednokomorovým parlamentem (Kneset), ve kterém 

zasedá na čtyřleté období 120 poslanců. Prezident je volen parlamentem na sedmileté období 

a jeho funkce jsou především reprezentativní. Od července 2007 vykonává tuto funkci Šimon 

Peres. Izrael nemá psanou ústavu, některé její funkce může plnit Deklarace založení státu 

(Declaration of Establishment) z roku 1948. 
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V Izraeli žije 6 352 117 obyvatel (údaj k roku 2006)99, z čehož 80% tvoří Židé a zbytek 

jsou nežidé. Mezi největší náboženské skupiny patří Židé (76%), muslimové (16%), arabští 

křesťané, Drúzové a ostatní (údaj k roku 2003).100  

Volební systém Izraele (existence velmi nízké volební klauzule do parlamentu) 

způsobuje, že se do Knesetu dostane mnoho politických stran.101 Izraelský stranický systém, 

který byl po dlouhá léta charakterizován jako roztříštěný multipartismus se dvěma výraznými 

subjekty z obou stran politického spektra (Strana práce a Likud), byl příchodem nové strany 

Kadima narušen. Tyto tři politické strany mají zásadní vliv na současnou politickou scénu 

Izraele, protože jsou z jejich řad voleni premiéři, kteří poté určují zahraniční linie Izraele.102 

Hlavní levicovou politickou stranou je Strana práce, která ve svém programu propaguje 

vyklizení židovských osad ze Západního břehu, spojené s mírovými jednáními s Palestinci. 

Odmítá jednostranné kroky vlády ohledně vztahu k arabským státům. Mezi největší pravicové 

politické strany patří Likud. Tato sekulární strana se ukázala být neústupným soupeřem 

palestinským vyjednávačům v rámci mírových jednání. Oproti levici má blíž k religiózním 

stranám, protože je založena na podpoře nacionalismu, který je blízký sionistickým 

představám. Ty se samozřejmě neslučují s představami územních ústupků vůči Palestincům či 

okolním arabským státům výměnou za mír, které náboženské strany tvrdě odmítají. Narozdíl 

od nich obhajuje Likud izraelské angažování se na okupovaných územích bezpečnostními 

důvody. 

V roce 2005 byl tehdejší vládou národní jednoty (Likud a Strana práce) dohodnut odsun 

Izraele z pásma Gazy a v létě téhož roku byla dokončena likvidace tamních židovských 

                                                 
99 Tento počet je včetně 187.000 izraelských osadníků na Západním břehu, 20.000 osadníků na Izraelem 
okupovaných Golanských výšinách a méně než 177.000 Izraelců ve východním Jeruzalémě.  
Více na: URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html  (ke dni 14.1.2008) 
100 Tamtéž 
101 V současnosti představuje volební klauzule 2% pro vstup stran do parlamentu. Je to dáno obecným 
přesvědčením, že natolik diferencovaná izraelská společnost má nárok na politickou reprezentaci všech 
názorových proudů. 
102 Z menších stran, se kterými velké strany spolupracují na vytváření vlády nebo jsou v opozici, bych upozornila 
především na levicový Merec, centristickou Šinuj, Národní náboženská stranu (Mafdal), ultraortodoxní strany 
Šás (sefardská) a Sjednocený judaismus tóry (aškenázská). 
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osad103, čímž došlo ke stagnaci na vnitropolitické scéně, prohloubení krize uvnitř Likudu 

(proti Šaronovým rozhodnutím se postavilo křídlo současného předsedy Benjamina 

Netanjahua) a zároveň domluvě vládních stran na vypsání předčasných voleb. V listopadu 

2005 byl také ohlášen odchod Ariela Šarona z Likudu a došlo k založení nové strany Kadima 

(„Vpřed“). Ta se postupně etablovala jako centristická strana, která díky charismatu svého 

zakladatele získala výrazné preference v předvolebních průzkumech. Strana od počátku 

prezentovala názor většiny Izraelců, že konflikt s Palestinci nelze v současné době vyřešit. 

Izrael se jej proto musí pokusit „zakonzervovat“ a pokud možno jednostranně vytyčit budoucí 

trvalé hranice státu (jako v případě stažení z pásma Gazy). Po mozkové příhodě Ariela Šarona 

převzal vládu tehdejší vicepremiér Ehud Omert, který se stal i předsedou Kadimy. 

Poslední parlamentní volby v Izraeli v březnu 2006 přinesly vítězství strany Kadima104, 

jejíž politickým programem byla snaha o určení definitivních hranic Izraele a jeho oddělení 

od palestinského státu. Takto zabezpečen se chtěl propracovat k míru na Blízkém východě, 

protože dosavadních pokusů již bylo mnoho a všechny byly z dlouhodobého hlediska 

neúspěšné. 

 

4.1.2 Asociační dohoda EU a Izraele 

Vztahy EU a Izraele jsou vedeny v rámci Euro-středomořského partnerství, a to na 

základě Asociační dohody a regionální dimenze tohoto Euro-středomořského partnerství. 

                                                 
103 Při vyklízení pásma Gazy zohlednila vláda několik faktorů, které jí pomohly rozhodnout se pro jednostranné 
předání tohoto území Palestincům: 
� dlouhodobě vysoké náklady na okupaci tohoto území, které převyšovaly zisky z ní plynoucí; 
� několik desítek let platná mírová smlouva s Egyptem, která zpochybnila roli pásma Gazy jako 

nárazníkové zóny proti případnému útoku; 
� neúměrně napjatý izraelský vojenský rozpočet, který bylo třeba snížit; 
� snaha zlepšit renomé Izraele na mezinárodní scéně, které bylo velmi negativní (především v souvislosti 

s výstavbou tzv. separační zdi); 
� izraelská veřejnost nebyla proti odchodu z pásma Gazy. 
104 Ještě ve volebním období Ariela Šarona převzal jeho úřad na začátku ledna 2006 tehdejší vicepremiér vlády 
Ehud Olmert a premiérské křeslo si udržel i po volbách v březnu 2006. Výsledky voleb a složení nové vlády jsou 
na oficiálních stránkách izraelského ministerstva zahraničí. Více na: http://www.mfa.gov.il/MFA (ke dni 
14.1.2008) 
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Asociační dohoda EU a Izraele105 byla podepsána 20. listopadu 1995 v Bruselu a 

v platnost vstoupila 1. července 2000 poté, co ji ratifikoval izraelský Knesset a parlamenty 

všech 15 členských států tehdejší Evropské unie.106 Asociační dohoda nahradila původní 

Dohodu o spolupráci z roku 1975 a stanovila zákonný rámec bilaterálních vztahů mezi Státem 

Izrael a Evropskou unií. Dohoda z roku 1975 upravovala především oblast obchodu, současná 

dohoda se snaží více spolupracovat i v jiných oblastech jako např. mezinárodní právo, vnitřní 

bezpečnost, životní prostředí, vzdělávání apod. 

Co se týče institucionálního zajištění, byla v rámci tohoto izraelsko-evropského dialogu 

zřízena Asociační rada Izraele a EU a Asociační komise Izraele a EU. Asociační rada se 

schází jednou do roka a setkání probíhají na úrovni ministrů zahraničních věcí. Asociační 

komise je vedena na úrovni vyšších úředníků ministerstva zahraničních věcí. Jejich agendu 

představují témata jako např. blízkovýchodní konflikt, hospodářská politika, boj proti 

terorismu či samotná agenda Euro-středomořského partnerství. Pro odbornější záležitosti (v 

oblasti finanční, právní či sociální politiky) jsou zřízeny podvýbory. 

Smlouvu, která obsahuje 9 hlav, lze rozdělit na několik částí: 

V preambuli je kladen důraz na zmínku o existujících vzájemných vazbách a společně 

sdílených hodnotách, které mají být nadále posilovány s cílem vytvořit trvalé vztahy založené 

na vzájemném partnerství a snaze zapojit izraelskou ekonomiku do jednotného vnitřního trhu 

EU. Jako hlavní cíle jsou zde zmíněny politická stabilita a ekonomický rozvoj regionu. 

Politické stability má být dosaženo zesílením regionální spolupráce a navázáním trvalého 

politického dialogu. Ekonomického rozvoje má být naopak dosaženo udržením a 

                                                 
105 Zdroj: „EU Agreements with Israel“; dostupné z WWW 
URL: http://www.eu-del.org.il/english/content/eu_and_country/1.asp (ke dni 12.3.2006) 
106 Již v roce 1970 byla ukončena jednání o asociační dohodě mezi ES a Izraelem. Proti byla zejména Francie a 
Itálie, pro naopak Německo a Nizozemí. Jelikož by Francie podobnou dohodu s největší pravděpodobností 
vetovala, byla nakonec uzavřena preferenční obchodní dohoda, která i tak dávala Izraeli potřebné výhody.  
Více v: Sandler, G.G.(2000): „Vztahy Evropské unie k Izraeli“. Mezinárodní vztahy. Str. 68. 
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zintenzivněním dialogu, který se rozvíjí na ekonomické (vytvoření oblasti volného obchodu), 

kulturní či sociální rovině spolupráce. 

Jednu oblast Asociační dohody tvoří politická rovina vztahu EU a Izraele. Zde se EU 

snaží institucionalizovat existující politický dialog a rozšířit jej do oblasti vnitřní bezpečnosti, 

práva či vzdělávání. Velký důraz je kladen na mír, bezpečnost, potřebu stability a regionální 

spolupráce a vyšší toleranci mezi různými náboženskými či etnickými komunitami. 

Další oblastí Asociační dohody jsou obchodní vztahy. Primární snahou je co nejvíce 

zjednodušit obchodní kontakty mezi oběma aktéry, především v oblasti volného obchodu, 

protože jak vyplývá z údajů za rok 2004, EU je nejdůležitějším obchodním partnerem 

Izraele.107 

 

4.1.3 Izrael a Evropská politika sousedství 

Poté, co se Evropská unie v roce 2004 rozšířila o deset nových členských států, byla 

vytvořena Evropská politika sousedství, která měla přetvořit dosavadní vztahy v rámci Euro-

středomořského partnerství a určit nové impulsy ve vztahu k zemím Středomoří a Blízkého 

východu. 

Jak již bylo předesláno, byly s každou zemí uzavírány tzv. Akční plány, konkrétně tedy 

v roce 2004 Akční plán EU-Izrael. Hlavním cílem těchto akčních plánů bylo pokrýt oblasti, 

ve kterých se obě strany chtěly aktivně zapojit. Jednalo se především o politiky a programy 

EU – otevření jednotného vnitřního trhu EU těmto zemím, aproximace jejich práva s právem 

evropským, liberalizace obchodu, služeb nebo zemědělství. Akční plán EU a Izraele navíc 

rozšířil aktivní spolupráci na oblasti řešení blízkovýchodního konfliktu, boje proti terorismu, 

                                                 
107 Lze to doložit na číslech: 33% izraelského exportu směřovalo do EU a skoro 40% exportu pocházelo ze zemí 
EU. Více informací na: „EU Agreements with Israel“; dostupné z WWW 
URL: http://www.eu-del.org.il/english/content/eu_and_country/1.asp (ke dni 12.3.2006) 
„The EU-Israel Relations“; dostupné z WWW  
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/israel/intro/index.htm (ke dni 12.1.2008) 
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nešíření zbraní hromadného ničení, migrační otázky, boje proti organizovanému zločinu, 

dialogu mezi kulturami a náboženstvími, dopravy, energie aj.108 

 

4.1.4 Izrael a možné přistoupení do EU 

V případě Izraele a jeho vztahu k Evropské unii je důležité zmínit také otázku 

případného členství, resp. možnosti Izraele vstoupit do Evropské unie. I když je zde velice 

silná historická i kulturní vazba mezi oběma aktéry, je třeba si představit překážky, které by 

izraelský vstup do EU vyvolal. 

Předně je to nevyřešený izraelsko-palestinský konflikt, který by byl přenesen na půdu 

EU, a některé jeho negativní prvky (především vlna násilí) by mohly destabilizovat 

bezpečnost v Evropě. Právě bezpečnostní prvky hrají klíčovou roli při úvahách o členství 

Izraele v EU. Pokud by nebyly splněny podmínky, které jsou třeba k ukončení izraelsko-

palestinského konfliktu, nebyly by vyřešeny vztahy s okolními státy (zde mám na mysli dosud 

neexistující mírové dohody Izraele s Libanonem a Sýrií), pak by nebylo možné zaručit 

bezpečnost a Izrael by nemohl být přijat. 

Daleko zásadnější je ovšem splnění oficiálních kritérií stanovených pro vstup některého 

státu do EU, tzv. kodaňských kritérií, která určují tři podmínky: politická stabilitá, 

ekonomická stabilita a podmínka převzetí acquis EU. 

Politická kritéria (institucionální stabilita, demokracie, právní stát, dodržování lidských 

práv a respekt k menšinám) Izrael zřejmě díky nadále trvajícímu izraelsko-palestinskému 

konfliktu nebude moci splnit. Ekonomická kritéria (fungující tržní hospodářství, potažmo 

schopnost vydržet tlak konkurence v rámci vnitřního trhu EU) by mohl Izrael splnit. Poslední 

podmínku, tedy převzetí unijního acquis, kde se mimo jiné hovoří o geografické příslušnosti 

k evropskému kontinentu, by Izrael splnil velmi obtížně. 

                                                 
108 Více na: „The EU-Israel Relations“; dostupné z WWW  
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/israel/intro/index.htm (ke dni 12.1.2008) 
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Obecně se ale dá soudit, že by možnost vstupu, Izraele nebo jiných zemí, které mají 

s Evropou silnější kulturní vazby (např. Libanon), měla zůstat otevřená. V samotném Izraeli 

je podpora vstupu do EU na velmi vysoké úrovni, hovoří se až o 85% Izraelců, kteří jsou 

pro.109 

 

4.2 Vztah EU a Palestinské autonomie 

 
V případě vztahu Evropské unie a Palestinců šlo o závazek ekonomicky a humanitárně 

přispět ke zlepšení situace na palestinských územích, podporovat vybudování demokratických 

institucí a přispět k vytvoření nezávislého palestinského státu, který by existoval vedle státu 

Izrael. K dosažení těchto cílů disponuje EU především ekonomickými nástroji.  

V důsledku přelomových událostí, které nastaly po volbách v roce 2006, je nutné 

podrobně popsat situaci na palestinských územích. 

 

4.2.1 Palestinská vnitropolitická situace 

Území Západního břehu Jordánu (5 370 km2), Východního Jeruzaléma a pásma Gazy 

(365 km2) patřilo v letech 1922 - 1948 tzv. Mandátní Palestině. Po první izraelsko-palestinské 

válce v letech 1948 - 1949 připadl Západní břeh Jordánu společně s Východním Jeruzalémem 

Jordánskému království a pásmo Gazy přišlo pod administrativní správu Egypta.110 

Po Šestidenní válce v roce 1967 tato území okupoval Izrael.111 Na postavení 

„administrativních území“, jak Izrael oficiálně nazýval okupovaná místa, se až do počátku 90. 

                                                 
109 Více na: Čejka, M. (2006): „Evropa, Evropská unie a blízkovýchodní konflikt“. Závěšický, J. (ed.): 
„Evropská unie a její bezpečnost“, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU. Str. 201-202. 
110 Západní břeh měl podle rezoluce OSN z roku 1947 tvořit jádro palestinského státu, Východní Jeruzalém se 
měl naopak stát součástí mezinárodního Jeruzaléma. Palestinský stát ovšem nevznikl, Palestinci si jej nestačili 
vyhlásit, a místo toho zmíněné území začalo okupovat Jordánsko. Důležité je také zmínit, že k palestinským 
územím nepatří ani Golanské výšiny (1 176 km2), které jako součást Sýrie Izrael obsadil v roce 1967 a od té 
doby je stále okupuje, ani Sinajský poloostrov, taktéž zabraný v roce 1967, který byl ovšem po dohodě z roku 
1979 navrácen zpět Egyptu. 
111 Obyvatelé Izraele „okupaci“ těchto území přivítali – náboženští fundamentalisté a extremisté to považovali za 
osvobození židovských území, vždyť se zde rozkládala historická Judea a Samaří, kde se nacházejí kořeny 
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let 20. století nic nezměnilo, s výjimkou Východního Jeruzaléma. V roce 1980 totiž přijal 

izraelský parlament zákon o Jeruzalému, kterým bylo celé město vyhlášeno jednotným, 

věčným a nedělitelným hlavním městem Izraele. 

 

Palestinská samospráva a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) 

Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) byla vytvořena v roce 1964 na popud 

tehdejšího egyptského prezidenta Násira. Měla napomoci arabským státům v boji za zničení 

Izraele, který měl být nahrazen Palestinským státem. Násir, stejně jako další arabští vůdci, se 

obával, že by nekoordinované palestinské úsilí přineslo odvety Izraele vůči svým arabským 

sousedům (společnou ideologií blízkovýchodních muslimských států byl panarabismus a 

společným cílem zničení Izraele). Také měla reprezentovat uprchlíky, kteří žili v uprchlických 

táborech kolem Izraele.  

Po ustavení samotné organizace byl schválen dokument, Palestinská národní charta, 

který plnil úlohu jakési ústavy. OOP tedy představovala organizaci, která byla ztělesněním 

palestinského národního hnutí, boje za vznik samostatného palestinského státu a do vzniku 

Palestinské autonomie jediným reprezentantem palestinského lidu. 

Důležitým krokem ve vývoji organizace bylo postupné převládnutí organizací 

ozbrojeného odporu (především Fatáhu), což vedlo ke zvolení Jásira Arafata do čela OOP 

v roce 1969. Mezinárodní uznání OOP jako reprezentanta Palestinců potvrdilo Valné 

shromáždění OSN, které jí udělilo v roce 1974 statut pozorovatele. 

OOP se tedy vymanila z vlivu arabských států, ale na druhou stranu byla její pozice 

v mírových jednáních v sedmdesátých a osmdesátých letech minimální. Izrael (podporován 

USA) ji považoval za teroristickou organizaci, která nebyla partnerem k vyjednávání. 

                                                                                                                                                         
židovské civilizace a pro Židy posvátná místa (Bet El, Hebron, atd.). Pro sekulární a levicové Židy okupace 
znamenala obsazení nestabilního území, z něhož často hrozily teroristické útoky, takže ji považovali za 
bezpečnostní záruku pro stát Izrael. 
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Po vypuknutí první intifády vyhlásila 15. listopadu 1988 exilová vláda (Palestinská 

národní rada) nezávislý Palestinský stát s Jeruzalémem jako hlavním městem. Jeho zvláštností 

bylo, že fakticky nemohl vykonávat svou svrchovanost, protože jeho území (hranice nebyly 

doposud stanoveny) bylo okupováno. Jásir Arafat následně (po svém zvolení prezidentem 

Palestinského státu v roce 1989) přiznal Izraeli právo na existenci a zřekl se použití 

jakýchkoli forem terorismu. I když Izrael stále odmítal vyjednávat, USA již OOP považovaly 

za přijatelného partnera k jednání. 

 

Před podpisem Dohod z Osla v roce 1993 již Izrael uznal OOP jako skutečně 

reprezentativního zástupce palestinského lidu a mírová jednání vedl s ní. OOP se tak dostalo 

definitivního uznání a potvrdilo se její postavení na mezinárodní scéně. Ovšem ani dohody 

nezaručovaly cíl, který OOP měla, a to vznik samostatného palestinského státu a stažení 

Izraele z okupovaných území. Tak se stalo, že podpis dohod z Osla znamenal masový příklon 

Palestinců k radikálním islamistickým organizacím jako byl Hamás či Islámský džihád. 

Palestinskou autonomii (PA), vytvořenou na základě dohod z Osla v roce 1995 na 

Západním břehu a v pásmu Gazy, lze do jisté míry považovat za rozšíření OOP, přestože je 

mezi nimi podstatný rozdíl – PA reprezentuje Palestince na okupovaných územích (Západním 

břehu a v pásmu Gazy) a má na starosti vztahy s Izraelem, kdežto OOP reprezentuje celý 

palestinský lid a řídí zahraniční vztahy.  

Palestinská autonomie v žádném případě nenahradila OOP, protože rozhodovací 

pravomoci obou organizací byly v rukou stejných osob, především prezidenta PA Jásira 

Arafata. Ten, ač velmi nerad, musel roku 2003 na veřejnosti představit novou palestinskou 

vládu, jejímž ministerským předsedou byl zvolen Mahmúd Abbás. Po smrti Jásira Arafata 

v roce 2004 byl tento umírněný politik zvolen předsedou OOP a později prezidentem 

palestinské samosprávy. V květnu 2005 došlo ke stažení Izraele z pásma Gazy. 
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Po lednových palestinských volbách v roce 2006 byla světová veřejnost zaskočena 

faktem, že většinu křesel v Palestinské legislativní radě získala radikální islamistická 

organizace Hamás.  

Ta se po smrti Jásira Arafata (2004) rozhodla participovat na demokratických 

procedurách v rámci Palestinské autonomie (PA) a postupem času se stala vážnou hrozbou do 

té doby neotřesitelného postavení OOP (a její hlavní frakce Fatáhu), která představuje 

jediného uznaného reprezentanta palestinského lidu.  

Zvolením Hamásu, kterým nespokojení Palestinci vyjádřili nesouhlas s korupčními 

aférami představitelů PA v rukou Fatáhu a poukázali na zhoršování své životní situace a 

bezpečnosti, vyústila situace na palestinských územích v radikalizaci palestinské společnosti.  

To vše by samozřejmě mohlo být považováno za vnitropolitickou záležitost, která vznikla na 

pozadí demokratických voleb, kdyby se nejednalo o vítězství hnutí Hamás, které svou 

ideologií a svými útoky na izraelské vojenské i civilní cíle naplňuje všechny základní znaky 

terorismu. Hamás již několik let figuruje na seznamu teroristických organizací USA, Kanady, 

Evropské unie nebo Izraele. Je to dáno jeho dlouhodobým cílem, kterým je snaha o vytvoření 

islámského státu na území bývalého mandátu Palestina (většina z toho leží na území dnešního 

Izraele) a neochota smířit se s existencí Státu Izrael, čímž stojí v protikladu se sekulárním a 

pragmatickým hnutím Fatáh.  

I když není pochyb o tom, že Hamás svou ideologií a svými činy působí navenek jako 

teroristická organizace, je svými přívrženci považován za legitimní vojenskou sílu bránící 

Palestince před izraelskou vojenskou okupací. Vojenské aktivity jsou prováděny militantním 

křídlem Hamásu (Brigády mučedníka Izz ad-Dína al-Kassáma), které je zodpovědné za 

atentáty, ovšem existuje zde i druhá složka, a tou je politické křídlo Hamásu. Tento fakt 

vzbuzuje největší rozpory při jednoznačném odsouzení Hamásu jako teroristické organizace. 



 72 

Politické křídlo totiž funguje jako podpora chudého palestinského obyvatelstva – poskytuje 

sociálních služby, buduje školy, nemocnice či náboženské instituce. Tím vyvrací fakt, že je 

Hamás výhradně teroristickou organizací. 

 

Evropská unie se po vítězství Hamásu ocitla v nelehké pozici. Po demokratických 

volbách, na které sama dohlížela, měla uznat vítěze voleb, na druhou stranu ovšem nechtěla 

vyjednávat a financovat Palestinskou samosprávu pod vedením hnutí Hamás, které již několik 

let figuruje na jejím seznamu teroristických organizací.112 Evropské vnímání Hamásu je totiž 

v první řadě zaměřeno na jeho teroristickou činnost, snahu o zničení Izraele a obavy z přenosu 

terorismu do Evropy. Aby jej vůbec byla schopna legitimizovat, musel by se Hamás zříct 

politiky násilí, uznat právo Izraele na existenci a odzbrojit své milice a přidružené frakce. 

Splněním těchto podmínek podmiňuje EU jednání s Hamásem jako politickým partnerem.  

 

Základní myšlenkou debaty, zda se má Evropská unie chovat k Hamásu jako 

k teroristické organizaci, by mělo být vyslovení jasného ano – Hamás je teroristická 

organizace a pokud bude muset EU posílat peníze palestinské vládě pod jeho vedením, měla 

by principiálně trvat na splnění svých podmínek.113 Zastavením finančních příspěvků není 

myšlena snaha trestat Palestince za jejich demokratickou volbu Hamásu, ale za jeho ideologii, 

která pro Evropany představuje bezpečnostní hrozbu svého území, pokud by se jimi 

poskytované finance použili na teroristické akce. V prvé řadě šlo o respekt k demokratické 

volbě a tu Evropská unie uznala – palestinské volby proběhly demokraticky a nyní je třeba 

hledat východisko ze vzniklé situace. Evropská unie klade důraz na oboustranně zaručené 

                                                 
112 Zdroj: EU (2006): „Council Common Position 2006/380/CFSP“  
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_144/l_14420060531en00250029.pdf  
(ke dni 17.12.2006) 
113 Více o financování PA text Dr. Jürgena Bührena: Bühren, J. (2005): „European Leadership Funding“. 
Investing for Peace in the Middle East. European Coalition for Israel; dostupné z WWW 
URL: http://icej.org/data/images/File/News/EUfinal.pdf (ke dni 12.1.2008) 
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smlouvy a dohody a pokud se jich ze strany Hamásu dočká, může své finanční prostředky 

obnovit. Podle Mustafá Allaního, analytika z Centra strategických studií pro oblast Perského 

zálivu, se finanční pomoc Hamásu stane „velmi účinnou zbraní“.114 

Jak ale nejnovější situace naznačuje, jediná pozitivní cesta, jak s teroristickým 

Hamásem jednat, je tlačit na něj, trvat na zřetelně stanovených principech a vypracovat 

scénář, jakým způsobem bude EU budoucí palestinský stát podporovat. Při tom je třeba 

doufat, že se Hamás díky nově nabyté politické odpovědností „zklidní“ a nebude již tolik 

využívat svého militantního křídla. V čele politického křídla Hamásu je v současnosti několik 

pragmatických politiků (viz první designovaný premiér Haníja po volbách v roce 2006), které 

je třeba přimět k plné politické, společenské a bezpečnostní odpovědnosti. 

 

4.2.2 Politika EU vůči Palestincům 

Evropská unie podporuje Palestince především svými ekonomickými nástroji. Jedná se 

o Přechodnou Asociační dohodu o obchodu a spolupráci EU a OOP115, Akční plán EU-

Palestinská samospráva v rámci Evropské politiky sousedství a program finanční pomoci 

Evropské komise. 

Od mírových smluv z Osla vyvinula Evropská komise program finanční pomoci 

Palestincům, který měl sloužit jak k financování nejnutnějších potřeb palestinského lidu, ale 

také přispět k vytvoření palestinského státu. V roce 2004 byla Palestinská autonomie zahrnuta 

do partnerských zemí v rámci Evropské politiky sousedství. Evropská komise vypracovala 

                                                 
114 Pokud bude chtít Hamás Palestincům zajistit základní služby, bude potřebovat peníze. Pokud na něj bude 
vyvíjen dostatečně silný tlak (ze strany USA, EU nebo arabských zemí), mohl by zvažovat změnu své ideologie. 
Riziko ale v tomto případě hrozí v jeho možném odklonu k radikálnějším režimům, jako je např. Írán.  
115 Přechodná asociační dohoda byla přijala při mírových jednáních v Oslu při vzniku Palestinské autonomie a 
vstoupila v platnost dne 1.7.1997. Jejím hlavním cílem bylo vytvořit podmínky pro zvyšující se liberalizaci 
vzájemného obchodu a poskytnout odpovídající síť institucí a nástrojů, které by sloužily k dialogu mezi EU a 
Palestinskou samosprávou. Zdroj: „Obchodní dohoda mezi EU- PA“; dostupné z WWW 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21997A0716(01):EN:HTML 
(ke dni 10.1.2008) 
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zprávu o Západním břehu a pásmu Gazy a v roce 2005 se obě strany dohodly na společném 

Akčním plánu (v rámci ENP), který ustavil společně dohodnuté priority.116 

Akční plán tedy ustavil agendu ekonomické a politické spolupráce s EU, ovšem právním 

základem vztahu EU-Palestinská autonomie je Přechodná Asociační dohoda, podepsaná OOP 

v zastoupení Palestinské autonomie. 

Evropská unie také výrazně podporuje proces demokratické změny a demokratických 

voleb na palestinských územích, a to kontrolou demokratičnosti voleb. V lednu 2005 vyslala 

EU volební pozorovatele (mise vedená bývalým francouzským premiérem a členem EP 

Michelem Rocardem), aby dohlíželi na prezidentské volby, a v lednu 2006 dosud 

nejrozsáhlejší pozorovatelskou misi (vedenou členem EP Dominiquem De Kayserem), která 

dohlížela na volby do Palestinské legislativní rady. 

 

4.2.3 Financování palestinské samosprávy 

Finanční podpora Palestincům se datuje od roku 1971, kdy EU poprvé přispěla do 

rozpočtu Úřadu pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) spadajícího pod 

OSN. Tato spolupráce trvá až do současné doby, hlavní díl podpory jde na zdravotní a 

vzdělávací akce. 

Po podpisu dohod z Osla v roce 1993 byla svolána první dárcovská konference do 

Washingtonu, kde byl ustaven mezinárodní mechanismus dárců, tzv. ad hoc Styčný výbor 

(AHLC), který měl koordinovat pomoc Palestincům. Tehdy se státy zavázaly přispět částkou 

přes 2 miliardy dolarů na rozvoj palestinských území. 

                                                 
116 Tento plán a vůbec fakt, že Palestinská samospráva byla zahrnuta do prvních partnerských zemí v rámci ENP, 
byl součástí politiky EU vytvořit budoucí demokratický palestinský stát. Akční plán ENP odráží dlouhodobé 
priority vztahu EU – Palestinská samospráva. Ty jsou vedeny snahou o reformy (konkrétně budování 
demokracie a demokratických institucí a vlády), transparentnost a respekt k lidským právům, stejně jako zlepšení 
ekonomické a humanitární situace Palestinců. Tento akční plán EU – PA dává nový impuls Přechodné asociační 
dohodě. Více informací o Akčním plánu: 
 „European Neighbourhood Policy – Occupied Palestinian Territory“; dostupné z WWW 
URL: http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_palestinian_authority_en.htm  (ke dni 13.1.2008) 
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Od roku 1994 do konce roku 2005 poskytla EU na pomoc Palestincům přibližně 2,3 

miliardy eur na pomoc Palestincům. K tomu je nutné připočíst bilaterální závazky 

jednotlivých členských zemí EU. 

Od podpisu Barcelonské deklarace v roce 1995 dostávala Palestinská autonomie 

příspěvky v rámci finančního nástroje Euro-středomořského partnerství, programu MEDA. 

Ten nabízel technickou a finanční podporu potřebnou pro reformu hospodářských a sociálních 

struktur, jež byla nezbytná pro implementaci Přechodné Asociační dohody. 

Až do druhé intifády, která vypukla na palestinských územích v roce 2000, se EU 

soustředila na rozvojovou pomoc. Během intifády došlo k hrubému zhoršení hospodářských a 

sociálních podmínek, při kterých byla vážně ohrožena existence samotné Palestinské 

autonomie, proto se pomoc EU přeorientovala na přímý finanční příspěvek do palestinského 

rozpočtu (výdaje na sociální politiku, zdravotnictví, vzdělávání aj.), zatímco na základě svých 

dlouhodobých priorit EU stále pomáhala PA s přípravou na vytvoření vlastního státu, 

podporovala ekonomiku a ujala se neodkladné humanitární pomoci.117 

Poté, co byla vytvořena vláda vedená Hamásem (po volbách v roce 2006), směřovala 

velká část pomoci EU přes tzv. dočasný mezinárodní mechanismus (Temporary International 

Mechanism – TIM). Vzhledem k tomu, že Izrael zastavil výplatu finančních náhrad (např. na 

zboží, které směřuje na palestinská území, se platí daň v izraelských přístavech), které tvořily 

až 60% pravidelných příjmů PA, se ocitl rozpočet PA v krizi. Jako odpověď na tuto situaci se 

Kvartet shodl na návrhu Evropské komise, která se v květnu 2006 rozhodla pro přímou 

pomoc palestinskému lidu přes výše zmiňovaný dočasný mezinárodní mechanismus (TIM).118  

                                                 
117 Dlouhodobé cíle EU zůstaly zachovány i v letech, kdy došlo k vážnějším krizím. Mezi nejdůležitější patří 
podpora vytvoření nezávislého demokratického státu. I přes dané události se EU soustavně snažila upevnit 
postavení institucí PA (např. reforma justice, zdravotnický systém, veřejné finance), podporovat společnost 
pomocí regionálních mírových projektů a hájit demokracii a lidská práva. 
Pokud bychom se chtěli informovat, na jaké konkrétní projekty členské země přispívají, pak např. na projekty 
čističek vody, studen, řešení komunálního dopadu, opravy silnic. Financuje se školství, zdravotnictví, sociální 
péči a drobné živnosti v palestinských uprchlických táborech. 
118 Více informací na: „EC Assistance to the Palestinians”; dostupné z WWW 
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Významná část palestinské pomoci od EU jde od roku 2007 také přes tzv. European 

Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). Ten nahrazuje dva regionální finanční 

instrumenty, které fungovaly do konce roku 2006 – MEDA pro středomořské země účastnící 

se Euro-středomořského partnerství a TACIS pro země Sdružení nezávislých států. 

 

Obecně lze tedy říct, že EU přispívá velmi výrazně na rozvoj a reformy palestinských 

území a pokud sečteme jednotlivé příspěvky (ať už EU jako celku, nebo jednotlivých 

členských zemí), pohybuje se podpora na udržení stability, nastartování hospodářských 

reforem a záruku demokratických voleb kolem 500 milionů euro ročně. Jako největší 

poskytovatel finanční pomoci má tedy EU potenciál přispět k budoucímu vzniku 

Palestinského státu. V roce 2006 byla podpora EU nižší, vzhledem k volebním událostem, 

nicméně tato částka dosahovala hodnoty 329 milionů euro. Největší část peněz šla přes TIM 

na přímou podporu Palestincům (105 milionů euro), další podpora směřovala přes 

UNRWA119 nebo humanitární pomoc.120 

 

Objevují se podezření, že jsou evropské peníze směřující Palestinské samosprávě 

zneužívány pro výplaty rodinám osob, které byly členy Brigád mučedníků al-Aksá a 

pravděpodobně i dalších radikálních složek souvisejících s hnutím Fatáh. Na popud poslanců 

Evropského parlamentu (ještě za života Jásira Arafata) bylo iniciováno šetření Evropského 

protikorupčního úřadu (OLAF). Jeho závěry podezření ani nepotvrdily, ani nevyvrátily, 

protože peníze vyplácené v hotovosti nelze dohledat. Po těchto nepříjemnostech se EU 

                                                                                                                                                         
URL: http://ec.europa.eu/external_relations/occupied_palestinian_territory/ec_assistance/index_en.htm (ke dni 
13.1.2008) a v prohlášení EK: „How is the European Commission responding to the needs of the Palestinians“; 
dostupné z WWW 
URL:http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/589&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=enhttp://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/5
89&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (ke dni 29.12.2007) 
119 Tato organizace např. zajišťuje školství v uprchlických táborech, včetně pedagogiky a technického školství, 
systém sociální podpory, péče o ženy, provoz některých zdravotnických zařízení 
120 Příloha č. 4 – Financování Palestinské autonomie 2000-2006 



 77 

poučila a peníze nadále vyplácí složitým, nicméně vysoce kontrolovatelným způsobem. Jana 

Hybášková, česká poslankyně EP, k tomuto dodává: „ Za všechna léta se ale Unie nepoučila 

v základní oblasti zavedení řádu, pořádku, vlády zákona, účetní čistoty a průhlednosti. Míra 

korupce, financování vnitřních bezpečnostních bojůvek nebo zneužívání peněz k osobnímu 

obohacování členů Fatahu dosáhlo takové míry, že Palestinci žijí na hromadách odpadků, 

učitelé ve školách bez oken a fungujících záchodků, vesničané ve vesnicích bez cest, 

křižovatek a semaforů.“121 I to přispělo ke změně volebních preferencí v roce 2006. 

 
Pokud bychom se zaměřili na technické zázemí pomoci Palestincům, pak hlavní slovo 

má Generální ředitelství pro vnější vztahy EK, které je zodpovědné za nastavení a provádění 

finanční pomoci. To zahrnuje stanovování priorit a navrhování jednotlivých položek rozpočtu. 

Úřad pro spolupráci a pomoc (Europe-Aid Co-Operation Office) stanovuje finanční plány a 

vede projekty od jejich vzniku až po jejich závěrečné zhodnocení. V neposlední řadě Úřad EK 

pro technickou asistenci pásmu Gazy a Západnímu břehu vyřizuje a převádí objem 

nasmlouvané pomoci učené Palestincům.122  

 
Po volbách v roce 2006 byla Evropská unie postavena před zásadní dilema. Všechny 

dosavadní smlouvy o vzniku a financování palestinské samosprávy byly podepsány mezi 

Izraelem a OOP a bez právního vstupu Hamásu do struktur OOP nebude možné palestinskou 

samosprávu financovat. Tomu nenahrává současná politická situace, kdy Fatáh odmítá vpustit 

Hamás těchto struktur. Je tedy třeba řešit nové vnitropolitické rozložení sil v rámci PA a pro 

EU to znamená jediné – při definování nového smluvního rámce s představiteli Palestinské 

autonomie bude mít EU šanci podílet se velkou měrou na jeho novém nastavení a na základě 

nově definovaných podmínek. 

                                                 
121 Rozhovor s Janou Hybáškovou (poslankyně EP), 24. dubna 2006 v Praze, v rámci přednášky pořádané 
asociací AMO: Izrael a Palestina po volbách – perspektivy mírového procesu. 
122 Zdroj: „EC Assistance to the Palestinians”; dostupné z WWW 
URL: http://ec.europa.eu/external_relations/occupied_palestinian_territory/ec_assistance/index_en.htm (ke dni 
13.1.2008) 
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5 EU a řešení izraelsko-palestinského mírového procesu na Blízkém 

východě  

 

V této kapitole se zaměřím na nejdůležitější část této práce, tedy zodpovězení otázky, 

zda má Evropská unie možnost izraelsko-palestinský konflikt ovlivnit a co tomu případně 

brání. Konflikt bude zmíněn v rovině definice nejdůležitějších překážek, které brání jeho 

zdárnému vyřešení. Jelikož není snad jiného konfliktu ve světě, kde by byla evropská pozice 

tak ambivalentní pozici americké, pokusím se tyto rozdílné pozice vysvětlit a nastínit možné 

oblasti vzájemné spolupráce tak, aby efektivněji přispěly k nalezení mírového řešení. Uvnitř 

Evropské unie existuje mnoho odlišných národních pozic členských států vůči Blízkému 

východu, potažmo izraelsko-palestinskému konfliktu, ať už budované v průběhu posledních 

desítek let, nebo jako okamžitá reakce na vítězství radikálního Hamásu v palestinských 

volbách v roce 2006. Právě nejednotnost členských států a mnoho dalších faktorů ovlivňuje 

evropskou politiku a odvádí ji od zahájení mírových jednání, což bude součást další části této 

kapitoly. EU má určité výhody (především ekonomické), které by měla ve vztahu k Izraeli 

nebo Palestinské autonomii využít, ale musí se pokusit odstranit překážky, které jí v tom 

brání. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, je třeba rozlišovat mezi izraelsko-palestinským mírovým 

procesem (řešení blízkovýchodního konfliktu) a blízkovýchodními mírovými jednáními 

(mírová jednání započatá v Madridu mezi Izraelem a Sýrií, Palestinci, Libanonem a 

Jordánskem), která nejsou součástí této práce. 

5.1 Izraelsko-palestinský konflikt a hlavní překážky pro jeho ukončení 

 
Izraelsko-palestinský konflikt by nikdy neměl být souzen jinak než na základě znalosti 

celé šíře a složitosti problémů a všech důležitých souvislostí. Díky poslednímu rozšíření 
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Evropské unie v letech 2004 a 2007 o dvanáct nových zemí se jihovýchodní hranice EU 

posunuly blíž k blízkovýchodnímu regionu, který je téměř nadosah Kypru. Právě na Blízkém 

východě vypukl v roce 1948 politický konflikt, který započal vlnu násilí a extremismu v této 

oblasti. Tímto politickým konfliktem je míněn izraelsko-palestinský konflikt, který narušil 

vztahy mezi arabskými státy a nově vzniklým židovským státem Izrael a nadlouho uvrhl 

jejich vztahy do nepřátelské pozice. 

 

Zjednodušeně řečeno se jedná o územní konflikt mezi západní židovskou kulturou (stát 

Izrael) a arabsko-islámskou kulturou (palestinská území). Jedná se tedy o vztah mezi Židy a 

Araby, přičemž historické právo na život v tamním prostoru mají nesporně obě komunity. 

Počátek samotného izraelsko-palestinského konfliktu byl již popsán v předešlých kapitolách, 

proto se zaměřím na nejdůležitější sporné body. Těmi jsou především územní nároky obou 

znesvářených stran a s tím související problémy, např. stavba ochranné zdi, osadnická 

politika, či sebevražedné útoky. 

 

Mezi hlavní nevyřešené konfliktní body mezi Izraelem a PA patří: 

- jasná a bez přídavných podmínek definovaná hranice mezi státem Izrael a vznikajícím 

státem Palestinské autonomie. Otázkou také zůstává, kudy povedou hranice mezi oběma 

státy za dané situace a jakými bezpečnostními opatřeními budou pozdější hranice 

zajištěny; 

- řešení otázky zákonnosti židovských osad na okupovaných palestinských územích po roce 

1967, které přispívají k přelidnění palestinských území a vedou k nedostatku půdy pro 

tamní obyvatele. Jelikož růst osad neustále pokračuje, je nutná vojenská přítomnost na 
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ochranu židovských osadníků, která ovšem ještě zvyšuje rozsah území, která nemají 

Palestinci pod kontrolou123; 

- definice statutu Jeruzaléma (od roku 1967 v izraelské moci), na který si kladou nárok obě 

komunity a ani jedna se ho nechce za žádnou cenu vzdát; 

- problematika palestinských uprchlíků, kteří uprchli během války mezi židovským státem a 

jeho arabskými sousedy v roce 1948 (je jich jako uprchlíků registrováno přes 4,4 

miliónů).124 

- a zatím dostatečně nedoceněný problém využívání vodních zdrojů v této oblasti, protože 

denní život Palestinců výrazně omezuje fakt, že se Izrael nechce vzdát kontroly nad částí 

vodních zdrojů na Západním břehu Jordánu a Palestinci jsou tak podrobováni kvótám a 

dočasným uzavírkám rozvodů vody, přičemž izraelští osadníci ji mohou čerpat 

neomezeně. 

 

I když to bude znít poněkud frázovitě, jediné rozumné a spravedlivé východisko 

z dnešní situace je řešení, kdy se obě strany budou snažit projevovat a prohlubovat vůli 

                                                 
123 Osadnictví je od svého počátku v rozporu s mezinárodním právem, neboť porušuje dva principy 
mezinárodního humanitárního práva: 
1. Zákaz transferu civilního obyvatelstva z teritoria okupujícího státu na okupované území. To výslovně 

stanovuje Článek 49 čtvrté Ženevské konvence z roku 1949 tak, že: “Okupující mocnost nedeportuje či 
transferem nepřevede části svého vlastního civilního obyvatelstva na teritorium, jež okupuje.” Izrael 
osadnickou politikou dosti výrazně zasáhl do demografického složení Palestiny (na okupovaných územích 
se dnes nachází přibližně 250 000 židovských osadníků – bez Východního Jeruzaléma) a státní moc se na 
této politice přímo podílela. Dokonce došlo i k případům, že byly některé nelegálně postavené osady 
retroaktivně státní mocí zlegalizovány.  

2. Zákaz trvalých změn na okupovaném území, které nejsou ve prospěch místního obyvatelstva. Tato zásada 
mezinárodního humanitárního práva vyjadřuje povahu okupace jako stavu přechodného a limituje okupující 
mocnost. Článek 46 Haagské konvence z roku 1907 zakazuje konfiskaci soukromého majetku. Článek 52 
umožňuje okupující mocnosti půdu zabrat, ale pouze k vojenským účelům a za náhradu. Zabrání území se 
odlišuje od konfiskace svojí dočasností a neznamená tedy přechod vlastnictví na okupanta. Článek 52 
stanovuje, že okupující mocnost je pouze opatrovníkem veřejného majetku na území, což neznamená 
získání vlastnického práva k majetku. Jelikož vojenský velitel na okupovaném území není suverénem a jeho 
správa je pouze dočasná, může v souvislosti s okupovaným územím vykonávat jen dvě pravomoci, a to být 
činný ve prospěch místního obyvatelstva a chránit jeho bezpečnost. Jelikož ani jednu z těchto podmínek 
židovské osady na palestinských územích evidentně nesplňují, jsou v rozporu s tímto principem 
mezinárodního humanitárního práva.38 

Zdroj: Matulová, E. (2003): „Židovské osady na okupovaných palestinských územích“. Brno: FSS MU. 
Bakalářská práce. Vedoucí práce: JUDr. PhDr. Marek Čejka, PhD. 
124 Zdroj: „UNRWA“; dostupné z WWW 
URL: http://www.un.org/unrwa/overview/index.html (ke dni 14.1.2008) 
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k nalezení vzájemného kompromisu v otázkách další společné koexistence, usilovat o 

vzájemné respektování práv na státnost a v neposlední řadě se snažit o poznání druhé strany 

bez předsudků vůči ní. Takto nastavené podmínky se zdají za současné situace zcela nereálné 

a bohužel to vypadá, že izraelsko-palestinský konflikt již překročil pomyslnou hranici, před 

níž ještě byla cesta zpět. K absurdnosti situace přispívá i metoda boje zvolená oběma 

stranami. Život za bariérou nebo s neustálým strachem ze sebevražedných atentátníků v obou 

komunitách musí zanechat stopy, které se budou těžko napravovat. 

 

5.2 Srovnání přístupu Evropské unie a USA v izraelsko-palestinském mírovém 

procesu 

 
Role USA na Blízkém východě nevyvolává pochyb o tom, že se jedná o hlavního aktéra 

a zprostředkovatele mírových dohod. Po konci studené války zůstaly USA na Blízkém 

východě jediným relevantním aktérem, který měl faktický vliv na tamní dění.125 Koncepce 

USA k blízkovýchodnímu konfliktu bývá zjednodušeně charakterizována jako „rozhodná“, 

„proizraelská“ a „ochraňující západní hodnoty“, zatímco evropská koncepce je považována za 

pravý opak – „deklaratorní“, „proarabská“, resp. „propalestinská“.126 Podle EU je postoj USA 

nevyvážený, v zásadě proizraelský. 

U americké politiky, stejně jako izraelské, bývá zahraničně-politické koncepce součástí 

programového prohlášení prezidenta (v Izraeli předsedy vlády), ve kterém si určuje své 

volební priority. Dosavadní americké aktivity a mediace na Blízkém východě slavily úspěch, 

a to především administrativy Jimmyho Cartera a do jisté míry i Billa Clintona, který byl 

                                                 
125 Americká diplomacie na Blízkém východě zapojena dvěma způsoby – jednak v rámci bilaterálních mírových 
jednání, která probíhala výhradně pod jejím dohledem, a potom v rámci multilaterálních jednání, kde sama 
iniciovala program MENA.  
126 To je dáno především kritičtějším přístupem Evropské unie k izraelské politice a dobrými kontakty s mnoha 
arabskými státy. 
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v úřadu po celá devadesátá léta 20. století, takže mohl ovlivňovat dění při madridských 

mírových jednáních.127  

Všichni američtí prezidenti minulých desetiletí stáli spíše na straně Izraele než na straně 

jeho protivníků.128 Zatímco koncem osmdesátých let 20. století byl proces založen na principu 

„území za mír“ (výměnou za možnost založit si vlastní stát v pásmu Gazy a na Západním 

břehu Jordánu se Palestinci vzdají násilí), po vítězství nekonzervativních kruhů v amerických 

prezidentských volbách v roce 2000 (a zároveň strany Likud v Izraeli) se formule změnila na 

„mír za mír“ (tedy zřeknutí se násilí ze strany Palestinců ještě předtím, než se začne jednat o 

vzniku palestinského státu).129 

Pokud se zaměříme na vzájemné vyvažování americké a evropské pozice 

v blízkovýchodním konfliktu, je logickým vyústěním situace, kdy jsou oba aktéři (Izrael i 

Palestinci) oprávněnými stranami sporu a oba se zároveň dopustili mnoha chyb. Jelikož je 

americká politika známá svou dlouhodobou podporou Izraele, EU se ji se snaží vyvažovat 

svými aktivitami ve prospěch Palestinců. Hlavním a nejvýraznějším rozdílem v přístupu EU a 

USA je schopnost rezolutně se vyjádřit k určité krizi. Vedle rozhodné politiky USA je 

roztříštěná evropská pozice brána jako bojácná a váhavá. V neposlední řadě se EU nachází 

                                                 
127 Prvním velkým úspěchem na Blízkém východě, co se týče role prostředníka, bylo podepsání mírové smlouvy 
mezi Izraelem a Egyptem v Camp Davidu roku 1979. Mezi oběma znepřátelenými zeměmi proběhla 
zprostředkovaná jednání pod vedením amerického vyjednávače. Na počátku devadesátých let nastoupila 
administrativa George Bushe st., jehož ministr zahraničí James Baker připravil půdu pro madridská mírová 
jednání. Tehdy se pro americkou diplomacii otevřela velká možnost, jak zasáhnout do regionálního uspořádání 
vztahů. Zvolení Billa Clintona v roce 1992 znamenalo další snahy o dosažení kompromisů mezi 
blízkovýchodními státy. Clinton vždy nabízel, že je připraven podpořit mírové iniciativy, dodat finanční pomoc a 
zajistit mírové jednotky. Roku 1995 byly podepsány obě dohody z Osla a o rok dříve jordánsko-izraelská mírová 
smlouva. Koncepci dvou států (Izrael vedle demokratického a nezávislého palestinského státu) přijala v roce 
2002 i administrativa George Bushe ml. 
Více v: Hindlsová, L. (2004): „Dlouhá cesta k míru. Bill Clinton a Blízký východ“. Praha. 
Bureš, J. (2004b): „ Evropská unie a blízkovýchodní mírový proces“; dostupné z WWW 
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=848 (ke dni 18.3.2006) 
128 To nebylo ovšem tak jednoznačné, protože to vždy záleželo na aktuálních událostech a politických 
rozhodnutích předsedů izraelské vlády a zároveň na situaci na palestinských územích. 
129 Přednáška profesora Pavla Barši  v rámci Panelu „Postoj Evropské unie k palestinské vládě“ (17.2.2007). 
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v geografické blízkosti regionu Blízkého východu, takže je její území zranitelnější a musí 

jednat obezřetněji (např. přistěhovalecká politika a její negativní vlivy).130 

Po roce 1995 se EU stala největším dárcem nevojenské pomoci mírového procesu, který 

se uskutečnil v rámci Euro-středomořského partnerství. USA naopak dominovaly ve vojenské 

pomoci. V diplomatických kuloárech byla EU označována za „bankéře“ a USA za 

„válečníka“ na Blízkém východě. EU a USA také rozdílně nahlížejí na způsob financování 

Palestinců – Evropská unie poskytla prostředky do palestinského státního rozpočtu přes 

Světovou banku a zbytek přímo na konkrétní rozvojové projekty. Oproti tomu šla americká 

podpora vždy na humanitární pomoc, nikdy přímo do palestinského rozpočtu. 

 

Případná spolupráce EU a USA při mírových jednáních 

Pokud by se USA byly s EU schopny dohodnout na společném přístupu k mírovým 

vyjednáváním, ideální spolupráce za daného stavu by byla tato – Evropa by nabídla 

ekonomickou pomoc a pomoc při budování fungujících státních institucí, Amerika by měla na 

starosti vojenské operace. Tato úvaha vychází z přesvědčení, že pokud by tito dva aktéři 

efektivněji a intenzivněji spolupracovali, mohli by snáze prosazovat mír a stabilitu 

v mezinárodní politice.  

Obecně ale platí, a to nejen v izraelsko-palestinských mírových jednáních, že spolupráce 

mezi EU a USA neprobíhá tak, aby byla ku prospěchu věci. USA mají potenciál k vedení 

úspěšných vyjednávání, ale otázkou je, zda nabízí objektivní řešení. Když jedná EU sama, ve 

srovnání s USA může nabídnout jen málo: diplomatické řešení nepodepřené silou a účast na 

mírových misích. Pokud by ale s USA spolupracovala, pak by její hlavní předností byla 

hospodářská síla a institucionální zázemí. Obchodní politika je již nyní hlavní evropskou 

předností. Dále se EU snaží na palestinských územích o vybudování demokratických institucí, 

                                                 
130 Více v: Čejka, M. (2006): „Evropa, Evropská unie a blízkovýchodní konflikt“. Závěšický, J. (ed.): „Evropská 
unie a její bezpečnost“, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU. Str.  204-205. 
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reformu státní administrativy (reforma soudnictví, školství, zdravotnictví…), tedy v 

oblastech, ve kterých předčí USA. V Americe není politická vůle pomoci budovat 

demokratický stát takto detailně a navíc Američané nemají potřebné nástroje a zkušenosti, 

jako Evropané. To je i případ přístupu obou zemí k Palestinské autonomii, jak bylo 

vysvětleno v minulé kapitole. 

 

Hlavním problémem obou aktérů je silné spojenectví USA s Izraelem a americká 

představa EU jako propalestinsky orientovaného „protivníka“. Navíc z hlediska samotných 

aktérů je jasné, že Izrael vnímá EU jako pomocníka Palestinců a Palestinci zase USA jako 

izraelského spojence, což značně komplikuje vyjednávání. Hlavní snahou Evropy je vyřešit 

konflikt diplomatickou cestou, nicméně vzhledem k neexistenci jednotné evropské zahraniční 

politiky se snaží plnit pouze koordinační funkci a vytvářet společné postupy. Ty ale většinou 

ztroskotají, protože národní zájmy všech 27 členských zemí EU převáží nad společnou 

zahraniční politikou EU.131 Americký přístup se naopak po 11.září 2001 částečně 

zradikalizoval (nástup neokonzervativců), což dokázal především jednostranným jednáním 

v Iráku o dva roky později (čímž také narušil snahu EU o společný postoj, protože některé 

členské státy EU byly ochotny jít do Iráku a jiné nikoli). To je důležité pro srovnání 

charakteru a motivů evropské a americké zahraniční politiky na Blízkém východě. 

 

Pokud bychom uvažovali pragmaticky, pak nejvýraznější vliv obou politických aktérů 

(USA a EU) na jednotlivé znesvářené strany by mohl být tehdy, když by se obě strany snažily 

u jedné z jim nakloněných znesvářených stran nabízet mírové řešení a přesvědčovat o 

správnosti takového kroku. Naopak udržování vzájemně odlišných koncepcí a priorit řešení 

(vojenská síla versus diplomacie) může blízkovýchodní konflikt ještě více prohloubit. 

                                                 
131 I přes již zmiňované nástroje a iniciativy, jako Barcelonský proces, Evropská politika sousedství nebo volební 
mise při palestinských volbách. 
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5.3 Postoje a strategie jednotlivých členských států EU 

 
Jak již bylo několikrát zmíněno, pozice EU není ani v případě řešení izraelsko-

palestinského konfliktu jednotná, což snižuje její schopnost stát se výraznějším politickým 

aktérem na Blízkém východě. Je to dáno tím, že evropská diplomacie není v krizových 

okamžicích schopna reagovat a prosadit svůj vlastní scénář řešení a uchyluje se pouze 

k deklaratorním prohlášením.132 Zde je na místě zmínit zajímavý názor bývalého ministra 

zahraničí a nynějšího člena české vlády, pana Cyrila Svobody, který prohlásil na adresu 

současné Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (a s tím spojených problémů v tomto 

konfliktu): „Nevolejme v Evropě po jednomyslnosti a po potřebě konsensu. To je náš hrob. 

Protože by stačilo, aby jedna země řekla „vetujeme“ a všichni ostatní musí buď protestovat, 

to znamená vytvářet napětí v Unii, nebo zkrátka jedna země (myslel tím Francii – pozn. E.M.) 

diktuje zbytku.“133 Zároveň konstatoval, že se obává, že EU nebude mít nikdy fungující SZBP, 

protože ta je mezivládní a je závislá na oficiálních zahraničních politikách jednotlivých 

členských zemí, jejichž postoj se s vnitrostátními volbami radikálně změnit (př. Španělsko 

nebo Itálie).134 

 

                                                 
132 Autorka se v dubnu roku 2006 zúčastnila prvního ročníku Modelu EU v rámci Pražského studentského 
summitu pořádaného Asociací pro mezinárodní otázky (AMO), kde spolu s dalšími 26 vysokoškolskými 
studenty simulovala jednání Rady EU (jako zástupkyně Maďarska). V rámci tohoto Modelu EU byl jedním ze 
stěžejních témat také postoj EU k palestinské vládě vedené Hamásem a k izraelsko-palestinskému konfliktu. 
Tato simulovaná jednání ukázala, jak je těžké v EU najít kompromisní řešení, které nebude v rozporu 
s jednotlivými národními zájmy všech členských zemí. V rámci závěrečného jednání ministrů a ministryň 
jednotlivých vlád EU se nebyly schopny jednotlivé země dohodnout na společném postoji, pouze na deklaraci, 
kterou přikládám pro názornost v příloze. Opravdu se potvrdilo, že pro zástupce vlád není lehké jednoznačně 
zaujmout určitý postoj za celou EU. Příloha č. 5 – Deklarace Evropské unie k izraelsko-palestinskému konfliktu 
a aktuálnímu vývoji v regionu. 
133 Panel Postoj Evropské unie k palestinské vládě, Vysoká škola ekonomická – Model EU v rámci Pražského 
studentského summitu, 17. února 2007; přednášející: JUDr. Cyril Svoboda (ministr, předseda Legislativní rady 
Vlády ČR) 
134 Tamtéž. 
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Postoj evropských zemí vůči řešení blízkovýchodního konfliktu obecně vychází 

z principů položených v roce 1648 v rámci podpisu Vestfálského míru, které lze 

charakterizovat jako nepřípustnost získávání území válkami a respektování územní integrity a 

politické nezávislosti všech států v oblasti. Z toho plyne také snaha o co největší vyváženost 

postojů, odmítání jednostranných aktů a používání násilí na dosažení svých politických práv. 

Tyto dva principy dodržují již zmíněné deklarace z Benátek (1980) a Berlína (1999), které se 

staly vedle rezolucí RB OSN základním přístupem Unie vůči dané oblasti. Zmiňovaná 

Benátská deklarace určila jako první společný směr Evropské unie z hlediska izraelsko-

palestinského konfliktu a potažmo i celého mírového procesu blízkovýchodního konfliktu. 

Dnes se Evropská unie staví do role „iniciátora úplného, spravedlivého a trvajícího míru a 

prosperity v regionu“. Dále se definuje jako „hlavní aktér v politickém a ekonomickém 

procesu transformace regionu“.135 

V rámci SZBP, přes kterou je politika EU vůči Blízkému východu realizována, je 

naprostá většina rozhodnutí vedena v Radě a členské státy EU jen málokdy zveřejňují své 

pozice na těchto jednáních. Je třeba vycházet z historických kořenů, jež byly součástí kapitoly 

o historických vztazích EU k Blízkému východu. Obecně lze v EU vypozorovat dvě křídla ve 

vztahu k Blízkému východu: „proizraelský tábor“ tvoří státy jako je Německo, Nizozemsko, a 

víceméně Dánsko, Velká Británie a nově přistoupivší země, jako např. ČR a Polsko. Naproti 

tomu do „proarabského tábora“ patří tradičně Francie a Irsko, kterému jsou nakloněni také 

Španělsko, Itálie či skandinávské státy.136 Toto vnitřní rozpolcení má negativní následky – 

Palestinci a některé arabské země vyčítají některým evropským zemím137, že straní Izraeli a 

nedostatečně kritizují a odsuzují některé jeho kroky (např. stavbu ochranné zdi či odvety po 

sebevražedných útocích). Izrael naopak neuznává výroky některých států, jako např. Francie, 

                                                 
135 Zdroj: „The EU & the Middle East: Position & Background FAQ“; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/mepp/faq/index.htm (ke dni 12.1.2008) 
136 Zdroj: Tureček, B. (2006):„V Afghánistánu nesmíme dopadnou jako Rusové“. Deník Právo, 20.11.2006 
137 To je případ Německa, které ovlivňuje syndrom holocaustu a pocit zodpovědnosti, nebo Velké Británie a 
Nizozemska jako blízkých spojenců USA. 
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jejíž politika je ovlivněná historickou provázaností s arabskými zeměmi a je známá svou 

averzí vůči proizraelsky orientované americké zahraniční politice. V případě Francie je to 

pochopitelné i z hlediska početné muslimské komunity na svém území. Ve prospěch 

proarabské skupiny hovoří i fakt, že evropské veřejné mínění i postoje četných evropských 

vlád nejsou příznivě nakloněny poslednímu vývoji v izraelské politice, která fakticky 

likviduje Palestinskou samosprávu a její infrastrukturu. Naproti tomu zrušení osad a úplné 

stažení ze Západního břehu, jak si přejí evropské státy, se neděje.138  

 

Rozdělení členských zemí EU ve spojitosti s „proizraelskými“ a „propalestinskými“ 

postoji se také projevilo v přístupu k vládě formované Hamásem. Nejen, že se tak stalo po 

faktickém krachu tzv. Cestovní mapy, ale také v době, kdy se EU musela vyjádřit k možnému 

zneužití peněz plynoucích z evropského rozpočtu na rozvoj palestinských území. Tyto 

přelomové volby názorně dokládají to, s jakými překážkami se (nejen) Evropská unie při 

řešení blízkovýchodního konfliktu musí vyrovnat. Prakticky následně po volbách byl všemi 

partnery v Unii zaujat postoj, že je nepředstavitelné, aby EU financovala Palestinskou 

samosprávu, která neuznává právo Izraele na existenci.139 Přestože byl tento názor 

prodiskutován při jednáních zástupců EU a státy se na něm shodly, dostaly se na veřejnost 

informace, že obzvlášť Francie vyzývala k umírněnosti. Tím se opět názory na řešení situace 

rozdělily – na jedné straně byly země, které usilovaly o to přimět Hamás k explicitnímu 

uznání práva Izraele na existenci a změnu Charty Hamásu, čímž podmiňovaly pokračování 

finanční pomoci Palestinské samosprávě a kontakty s hnutím či vládou pod jeho vedením jako 

takové („proizraelská“ skupina). Na straně druhé stály státy, které se domnívaly, že pro 

Hamás není možné v tak krátké době udělat tak radikální ústupky, a snažily se vtáhnout 

                                                 
138 Více na: Bureš, J. (2004b): „Evropská unie a blízkovýchodní mírový proces“; dostupné z WWW 
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=848 (ke dni 18.3.2006) 
139 Zdroj: Focus on-line, 30.1.2006, in: http://www.focus.de/politik/ausland/merkel-in-israel_nid_24295.html (ke 
dni 13.1.2008) 
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Hamás do politické odpovědnosti, ze které by se mu hůře obhajovaly radikální kroky. Pro 

pokračování finanční pomoci by podle nich stačilo faktické uznání Izraele a zřeknutí se násilí. 

Z toho plyne, že obě strany nějakým způsobem podmínily poskytování finanční pomoci 

a obě usilovaly o ukončení násilí ze strany Hamásu. To bylo oproti ostatním vnějším aktérům 

(USA) celkově vstřícné gesto. Konečná a oficiální pozice EU byla zformulována dne 30. 

ledna 2006 na zasedání Rady a byl zvolen mírnější, vyčkávací postoj. Byly stanoveny tři 

požadavky vůči Hamásu, a to zřeknutí se násilí, odzbrojení a uznání Izraele.140 Tento postoj 

byl celkem mírný a EU čekala, jak na něj představitelé Hamásu zareagují. Dne 29. března 

2006 se Hamás ujal vlády, a jelikož se tato vláda nezavázala ke třem principům stanoveným 

Radou, zastavila Rada dne 10. dubna 2006 oficiálně tok peněz plynoucí do palestinského 

státního rozpočtu (nikoli však na humanitární a rozvojové projekty). 

 

5.4 Výhody a limity současných vztahů EU k mírovému procesu na Blízkém východě  

 
Ústředním cílem politiky EU v oblasti Blízkého východu je dosažení mírového 

uspořádání izraelsko-palestinských vztahů – hlavním cílem EU je trvalý mír na Blízkém 

východě. Což v praxi znamená, že usiluje o koexistenci dvou států vedle sebe – Izraele a 

Palestinského státu.141 EU by mohla mít dobré předpoklady pro jeho naplnění, ovšem za 

podmínky, že překoná některé překážky, které jí v tom brání. 

Evropská zahraniční politika preferuje vyvážené politické jednání v souladu 

s mezinárodním právem. To ji staví do role spravedlivého, nicméně nedostatečně důrazného 

arbitra v prosazování jím navržených řešení. Arabskými státy je respektována, izraelskou 

                                                 
140 EU (2006): „Council Conclusions on the Middle-East Peace Process – January 30, 2006“; dostupné z WWW 
URL: http://ww.eu2006.at/en/News/Council_Conclusions/3001MiddleEast.pdf  (ke dni 12.3.2006) 
141 Obecně můžeme základní body současného evropského postoje formulovat takto: neodvolatelné právo Izraele 
žít v míru a bezpečí s mezinárodně uznanými hranicemi; potřeba ustavit suverénní, demokratický, životaschopný 
a mírumilovný Palestinský stát na základě hranic z roku 1967; nepřijatelnost získávání území válkou; Jeruzalém 
jako společně sdílené hlavní město obou států; vzájemně přijatelné řešení problému palestinských uprchlíků.  

Více na: „The EU’s Middle East Peace Process“; dostupné z WWW 
URL: http://europa.eu.int/comm/external_relations/mepp/index.htm (ke dni 12.1.2008) 
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stranou naopak považována za proarabskou, která staví vlastní ekonomické zájmy nad zájmy 

bezpečnostní. Díky tradičním vazbám k arabskému světu působí jako protiváha USA a jeho 

proizraelské politice.142 Toto soupeření o vliv oběma aktérům ubírá na možnosti výrazně 

ovlivnit dění na Blízkém východě. 

Evropská politika také od 80. let 20. století pokládá palestinská území za relativně 

nezávislou entitu, což bylo izraelskou stranou považováno za narušování vnitřních záležitostí 

a zapříčinilo mnoho sporů mezi těmito dvěma aktéry. Postupně se situace zlepšila, Izrael 

přestal odmítat vlivnou roli Evropy na palestinských územích a EU zase vyjádřila ochotu brát 

vážněji izraelské ekonomické zájmy. 

Za problematický může být považován fakt, že mírový proces a Euro-středomořské 

partnerství jsou od sebe striktně odděleny. To sice umožnilo státům kooperovat v hospodářské 

oblasti, zároveň s tím ale nebyly schopny dosáhnout pokroku, když byla mírová jednání 

v krizi. Výhoda účasti Izraele na ESP po boku arabských států je eliminována faktem, že zde 

Izrael zaujal pouze pozorovací roli, aby nebyl arabskými státy zcela izolován. Přesto se jedná 

o multilaterální fórum, které je jako jediné funkční pro dialog mezi arabskými státy a 

Izraelem. Dochází zde k politickým diskuzím mezi všemi zainteresovanými stranami, což 

mimo jiné posiluje pozici EU v procesu vyjednávání, která by měla směřovat k dosažení 

cílové dohody v izraelsko-palestinském konfliktu. EU je hlavním politickým a ekonomickým 

partnerem blízkovýchodních zemí a největší dárcem nevojenské pomoci.143 

 

I když je třeba ocenit snahu EU zapojit se všemi možnými prostředky do řešení 

izraelsko-palestinského konfliktu a zapojit se jako relevantní hráč při vyjednávání na Blízkém 

východě, dá se vypozorovat určité tříštění možného evropského vlivu v celé řadě iniciativ a 

deklarací, ať už čistě evropských (EPS, ENP, Zvláštní vyslanec EU pro Blízký východ), nebo 

                                                 
142 Více v: Ortega, M. (2003): „The European Union and the Crisis in the Middle East“. Paris: Challiot papers 
62, 2003, Str. 33-46. 
143 Zdroj: Cihelková, E. (2003): „Vnější ekonomické vztahy Evropské unie“. Praha: C.H.Beck,  Str. 373. 
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multilaterálních. Dalším problémem je v tomto směru absence koordinace postojů 

jednotlivých zemí, takže dochází k nepřehledné situaci, kdy vlastně která země jedná sama za 

sebe a kdy v rámci EU.  

Představa EU v rámci podporovaných iniciativ byla, že pokud bude probíhat spolupráce 

mezi státy Blízkého východu v ekonomické oblasti, mohou se vzájemné antagonismy 

postupně odbourat stejně, jako tomu bylo v poválečné Evropě, a později přejít i do jiných 

oblastí spolupráce. EU sice nezískala větší politickou roli v izraelsko-palestinských mírových 

jednáních, ale vytvořila si nástroje pro případný ekonomický a finanční nátlak na konfliktní 

strany, především na palestinskou samosprávu. I tak se EU nikdy neodvážila začlenit např. do 

Asociačních smluv se středomořskými zeměmi klauzule, jež by podmiňovaly spolupráci 

přístupy k řešení konfliktu.144  

Přesto, že se Evropská unie těší dlouhodobé důvěře většiny arabských zemí a Palestinců 

a má značný ekonomický a obchodní vliv na Blízkém východě, její neschopnost přijmout 

klíčová rozhodnutí v důsledku odlišných postojů jednotlivých vlád členských zemí jí 

znemožňuje vyrovnat se americké diplomacii a převzít zde výraznější iniciativu. Stát Izrael 

vzhledem k tomu preferuje jednání o závažných otázkách na bilaterální úrovni a obvykle 

odmítá rozhodnutí institucí EU. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Více v: Bureš, J. (2004b): „ Evropská unie a blízkovýchodní mírový proces“; dostupné z WWW 
URL: http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=848 (ke dni 18.3.2006) 
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Závěr 

 

Ve své práci na téma „Evropská unie na Blízkém východě: Role EU v izraelsko-

palestinském mírovém procesu“ jsem se zaměřila na jeden z nejobtížněji pochopitelných a 

nejsledovanějších konfliktů 20. století, na izraelsko-palestinský konflikt a vztah Evropské 

unie k němu. Po desetiletích vzájemných kontaktů se ukázalo, že region Blízkého východu 

představuje pro Evropskou unii primární oblast zaměření jejích vnějších politických a 

hospodářských vztahů a že by tedy mohla hrát větší roli v případných mírových jednáních 

mezi oběma stranami konfliktu. 

 

Tato práce měla odpovědět na otázku, zda se role Evropské unie v blízkovýchodním 

konfliktu neustále zvyšuje, nebo zda jsou současné překážky v podobě nejednotnosti 

národních pozic a americká hegemonie v regionu převažujícím faktorem neschopnosti EU 

zasáhnout aktivněji v řešení mírového procesu na Blízkém východě, který Evropu svou 

zeměpisnou blízkostí, tradičními vazbami a hospodářskou závislostí udržuje zranitelnou. 

Z toho vyplývá určitá obezřetnost členských států EU při vytváření společné zahraniční 

politiky, především obava z terorismu a přenesení bezpečnostních hrozeb na evropské území 

(jako příklad mohou sloužit události v Madridu z roku 2004 a Londýně z roku 2005). 

Zahraniční a bezpečnostní politika je základním znakem suverenity všech členských států EU, 

ovšem dříve nebo později bude k zastavení těchto vnějších hrozeb (terorismus či zbraně 

hromadného ničení) společný postup zemí EU nevyhnutelný.  

Vzhledem k faktu, že se většina dostupné literatury zabývající se Blízkým východem 

primárně věnuje příčinám nestability v regionu, tedy izraelsko-palestinskému konfliktu, 

zaměřila jsem se v této práci na možnosti vnějšího aktéra (Evropské unie) ovlivnit tento 

konflikt a určitým způsobem zasáhnout ve prospěch urovnání sporu. 
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Ve své práci jsem analyzovala výhody a limity Evropské unie směrem na Blízký 

východ, resp. k izraelsko-palestinskému konfliktu, vzhledem k možnostem EU, k aktuální 

situaci a vnějším faktorům, což souvisí s poznatkem, který jsem zjistila již při psaní první 

práce o blízkovýchodním tématu a který je pro tento region typický – je jím vzájemná a 

absolutní provázanost tamních konfliktů.  

 

Vnější vztahy EU v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU v sobě 

skrývají vrozené rozpory. Evropská unie se ve vztahu k Blízkému východu na jednu stranu 

snaží posilovat svůj vliv na mezinárodním poli neustálým zdokonalováním svých nástrojů 

zahraniční politiky, na druhou stranu je ovšem její snaha formulovat koherentní a nezávislou 

zahraniční politiku podkopávána dvěma faktory:  

� rozdílnými národními zájmy jednotlivých států EU a extrémní obtížností dosáhnout 

společného konsensu; 

� americkou pozicí hegemona v oblasti Blízkého východu, která omezuje schopnost 

politického vyjednávání EU. 

 

Tato práce se zabývala myšlenkou, zda je Evropská unie jako celek schopná za 

stávajících okolností přispět k řešení vleklého izraelsko-palestinského sporu. Nastínila 

jednotlivé iniciativy v regionu, které jsou ovšem odděleny od řešení izraelsko-palestinského 

konfliktu, a tudíž jsou de facto jedinou funkční platformou setkávání arabských a izraelských 

zástupců. Pokud by se tato témata propojila, pak by pravděpodobně zúčastněné strany svými 

požadavky na řešení konfliktu zablokovaly dosavadní jednání.  

 

Téma vnějších vztahů Evropské unie, konkrétně vztahu k izraelsko-palestinskému 

mírovému procesu, je velmi komplexní, ať už z hlediska historických souvislostí, aktuální 
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vnitropolitické situace, rozložením sil v rozhodovacích mechanismech EU nebo vlivu 

ostatních politických aktérů na řešení daného konfliktu. V první kapitole jsem se proto 

věnovala historickým souvislostem vzniku a vývoje Evropských společenství ve vztahu vůči 

Blízkému východu. Jak jsem názorně ukázala, i přes dominantní postavení USA se Evropské 

společenství prezentovalo v zahraničních vztazích několika společnými postoji a deklaracemi, 

které, ač zpočátku upozaděny, byly pro samotná ES úspěchem. V první kapitole jsem zároveň 

nastínila historický kontext rozdílnosti pozic členských států ES/EU, které jsou z hlediska 

pochopení dnešních návrhů mírových plánů EU velmi podstatné. 

Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na dvě základní iniciativy EU v regionu: Euro-

středomořské partnerství a Evropskou politiku sousedství. Dokázala jsem, že Euro-

středomořské partnerství sice vytvořilo prostor pro dialog, ale nestalo se odpovídajícím 

hnacím motorem změn v regionu. Tím se postupně stala právě Evropská politika sousedství 

jako hlavní nástroj EU vůči „geograficky blízkým“ zemím, u kterých se nepředpokládá 

perspektiva členství v EU. Analýzou obou iniciativ jsem zároveň dokázala svůj předpoklad, 

že EU má jisté rezervy při hledání řešení v izraelsko-palestinském mírovém procesu, což se 

ukázalo i na obou zmíněných iniciativách. Euro-středomořské partnerství znamenalo průlom 

v evropských iniciativách, protože zde Evropa poprvé vystupovala samostatně, aniž by 

přizvala USA, a podařilo se jí dosáhnout spolupráce dosud nepřátelských států jako např. 

Izrael a Sýrie. Tento proces má ovšem viditelnou slabinu, protože sice probíhá nehledě na 

mírových jednáních, ale jeho politika je izolována od řešení izraelsko-palestinského konfliktu 

a jeho první koš (bezpečnost a politika) je tím zcela paralyzován. V rámci Evropské politiky 

sousedství je využit faktor „výhody členství v EU“, kdy proces vyjednávání vstupních 

podmínek je dominantním faktorem dynamiky a úspěšnosti strukturálních reforem 

v kandidátských zemí. I když se v ENP neslibuje přímo členství, nýbrž privilegované 

partnerství, i to má pro dané státy svou hodnotu. Unie v rámci ENP uznává odpovědnost za 
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řešení blízkovýchodního konfliktu, jak již bylo popsáno např. ve Společné strategii EU vůči 

Středomoří (2000). Práce nastínila perspektivu obou iniciativ v rámci izraelsko-palestinského 

konfliktu do budoucna s tím, že míroví vyjednávači budou čím dál důležitější, protože na 

obou stranách není patrná snaha o dosažení míru. EU má často vůči sousedům pouze poradní 

roli a chybí jí dostatečné nástroje k prosazování svých cílů. V rámci této kapitoly práce 

nabízím myšlenku, že v zájmu její efektivity je třeba Evropskou politiku sousedství neustále 

rozvíjet. 

Ve třetí kapitole jsem nastínila institucionální zabezpečení zahraničně-politických 

vztahů EU a hlavní deklarace a smlouvy Evropské unie vůči izraelsko-palestinskému 

konfliktu. Zároveň jsem analyzovala roli jednotlivých institucí EU. V této kapitole jsem 

dokázala, že se Evropská unie obecně snaží s Palestinskou samosprávou spolupracovat na 

vytvoření institucí, které budou tvořit základ budoucího nezávislého, demokratického 

palestinského státu, který bude existovat vedle Izraele a ostatních sousedských zemích.  

V rámci čtvrté kapitoly jsem nabídla cenné informace o vzájemném vztahu Evropské 

unie k oběma aktérům. V případě vztahu EU-Izrael jsem dokázala, že má s Evropou mnoho 

společného a současné vztahy mezi těmito aktéry směřují k zapojení Izraele do čtyř svobod 

jednotného vnitřního trhu EU a potažmo k udržení trvalého míru v regionu. Ve vztahu EU-

Palestinská autonomie jsem se zaměřila na možnost EU ovlivnit fungování palestinské správy 

a nasměrovat ji na vlastní demokratizaci a nastartování reforem. Překážka, která vznikla po 

palestinských volbách v roce 2006, obecně snížila možnost dosáhnout izraelsko-palestinského 

míru. Po vítězství radikálního hnutí Hamás se PA dostala do mezinárodní izolace. Jak v práci 

dokládám, EU se řadí k největším dárcům Palestincům a po posledních volbách hrozila 

ukončením finanční podpory. Součástí mé teze jsem prokázala, že tento nástroj (ekonomický 

nátlak) není v současné době účinný a Evropská unie si zatím klade podmínky, které si není 

schopná vynutit. Podle mého názoru je třeba ukončit přechodný finančním mechanismus 
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(TIM) a nastavit nový smluvní rámec. Zároveň se domnívám, že aby byla EU na Blízkém 

východě respektovaná, musí vědět, co zmůže, jaké podmínky může klást ostatním státům a 

jak si je bude moci vynutit. 

Závěrečná kapitola nejprve shrnula hlavní sporné body mezi Izraelem a Palestinci. 

Historické právo na život v tamním prostoru mají nesporně obě komunity, z čehož je jasné, že 

danou spornou situaci lze řešit pouze oboustrannými kompromisy. Základními předpoklady 

pro vyřešení situace je zabránit teroristické aktivitě na palestinské straně a zastavit rozšiřování 

židovských osad na palestinských územích ze strany Izraele. Přínosem mé práce bylo 

především zaměření se na pozici Evropské unie v izraelsko-palestinském mírovém procesu 

z hlediska porovnání s hlavním vyjednávačem v regionu, tedy USA. Na základě aktuální 

situace, kterou byly volby do Palestinské národní rady v roce 2006, jsem analyzovala postoje 

jednotlivých členských států. V této kapitole jsem vyvodila závěry, že hlavní pozitiva EU při 

jejím angažování v izraelsko-palestinském mírovém procesu jsou ta, že svými iniciativami 

(Barcelonský proces, Evropská politika sousedství) ekonomicky provázala dané země a 

přiměla arabské země k dialogu s izraelskými představiteli. Za hlavní negativa považuji 

ohrožení evropské bezpečnosti a s tím spojenou opatrnost při vytváření Společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky, málo přesvědčivé a deklaratorní vize pro Blízký východ (i když 

několik desítek let konsistentní), „slabost“ dokumentů EU a zahraničně-politickou nejednotu 

členských států EU. 

 

V rámci své teze jsem dokazovala, proč není Evropská unie schopná výrazněji 

zasáhnout do izraelsko-palestinského mírového procesu a spíše se postupnými krůčky snaží 

navázat vztahy s oběma aktéry. Svůj konsistentní postoj k řešení problému, tedy vytvoření 

udržitelného míru při existenci dvou nezávislých států, není schopna podpořit odpovídající 

silou. Izrael považuje EU za proarabskou a arabské země zase pochopily, že samotná EU 
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v konfliktu nic nezmůže. V práci byl věnován prostor možným scénářům spolupráce EU 

s USA. Bylo dokázáno, že pokud nebude EU s USA spolupracovat, pak budou mírová jednání 

stále probíhat tak, že americká strana si bude klást politické požadavky, které si bude schopna 

vynutit silou, a Evropská unie bude tato jednání financovat. V tomto smyslu je také důležité 

pro evropskou veřejnost, aby se dozvěděla, jakým způsobem finanční prostředky Palestinské 

samosprávě plynou a zda nejsou zneužívány k teroristickým akcím. V další části mé teze jsem 

se zabývala myšlenkou, proč nemohou být pozice jednotlivých členských států jednotné. Jak 

bylo patrné především po volbách v roce 2006, v Evropě převládají dva tábory – 

„proizraelský“ a „propalestinský“, vždy podle toho, jaké měly členské státy EU historické 

vztahy s regionem. Od toho se odvíjel průběh společných jednání v rámci SZBP, kdy členské 

státy hájily své pozice a v případě nutnosti pohrozily vetováním některé společné akce, která 

by šla proti jejich národním zájmům. To je obecně velká nevýhoda mezivládního přístupu 

v rámci druhého pilíře pro případ vyjednávání na Blízkém východě, které je nesrovnatelné se 

zázemím a přímou pozicí amerického vyjednávacího týmu. Dalším ze zásadních problémů, se 

kterým se Evropská unie při řešení blízkovýchodního konfliktu potýká, je slabá 

vymahatelnost podmínek, které si EU určí pro dodržování určitých smluv. I když se členské 

státy EU shodly na tom, že po vítězství Hamásu v palestinských volbách poskytnou finanční 

podporu mimo vládní struktury a především na humanitární účely, vzdělávání či vytváření 

pracovních míst, přesto musí EU prostřednictvím vyjádření a akcí jednotlivých členských 

zemí EU stále trvat na tom, že se Hamás jako takový zaváže k naplňování dohod z Osla a 

dosavadních smluv. Evropská unie, která eviduje Hamás na seznamu teroristických 

organizací, by se měla vůči vládě tvořené touto stranou stavět odmítavě a trvat na 

podmínkách stanovených Kvartetem (nejen vyjmenovat ty podmínky, ale také aktivně přispět 

k jejich naplňování). I když Evropská unie uplatňuje při řešení konfliktu nenásilnou formu, za 

stávající situace, kdy se vnitropolitická situace v Palestině mění ze dne na den, si troufám 
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tvrdit, že nebude možné přispět ke konečnému mírovému řešení mezi Izraelem a Palestinskou 

autonomií v horizontu nejbližších desítek let, na čemž nic nezmění ani aktivita vnějších 

aktérů. Palestina v současné době čelí dvěma zásadním hrozbám: „iránizaci“ (islamizaci) 

svého území pod vládou Hamásu, resp. „irákizaci“ v případě, kdy by vypukla válka mezi 

Fatáhem a Hamásem o moc a ideologické směřování na palestinských územích. 

 

Závěr mé práce tedy zní, že dosavadní výborné ekonomické vztahy mezi EU a regionem 

Blízkého východu by měly být podpořeny aktivnější a efektivnější diplomatickou aktivitou ze 

strany EU. 
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Summary 

 

My diploma thesis titled „The European Union in the Middle East: The role of the EU 

in the Israeli-Palestinian peace process“ analyses the beginning and development of the 

EC/EU external relations with the Middle East, calling particular attention to the Israeli-

Palestinian conflict. The EU engagement in this region is limited by the heterogeneity of the 

foreign policy positions of each EU member state and the American hegemony in the field of 

previous peace negotiations. Since the beginning of 1990s, the European Union has become a 

formidable actor, whose policy objectives stand in contention with those of the United States.  

The EU has brought forth two important enterprises: Euro-Mediterranean Partnership (EMP) 

and European Neighbourhood Policy (ENP). The central objective of EMP, launched in 1995, 

was the creation of a Euro-Mediterranean Economic Area. The limited achievements of the 

EMP have led to calls to rethink and to re-launch the programme as part of the new European 

Neighbourhood Policy. This reflects a decision, in the wake of EU enlargement from fifteen 

to twenty five (now twenty seven) members, to develop a comprehensive formula to embrace 

non-candidate countries around the periphery, to enhance their stability and prosperity, for 

mutual benefit. The Action Plans, agreed to by Israel and the Palestinian Authority in the 

framework of the ENP, have specific commitments to progress on practical issues relevant to 

the Middle East Peace Process (such as reform, improvement in economic co-operation, and 

greater mobility of movement). Without solving Israeli-Palestinian conflict, the ENP can 

achieve only limited success. 

For understanding the EU as an international player and its relationships with the state 

of Israel and the Palestinian authority, we should describe its main decision-making 

mechanisms and institutional background. Not only high representatives of the each EU 

member state, but also the main European institutions (European Council, Council of the EU, 
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European Commission and European Parliament) are involved in the process of negotiations 

with the states in the Middle East region. The description of mutual EU-Israel and EU-

Palestinian authority relations brings us closer to the possibility that the EU will play more 

important role in the Israeli-Palestinian conflict and set up rules for the final conflict 

amelioration. The EU is the biggest donor of assistance to the Palestinians, and—through this 

economic engagement - it has the possibility to set up rules and conditions for future 

negotiations. 

Individually and collectively, the Europeans have championed the view that the land-

for-peace formula is the appropriate formula for a comprehensive peace deal. The concept 

was adopted by the UN Security Council in Resolution 242 and repeated in Resolution 338. 

The EU has the potential to make a significant contribution to the future establishment of a 

Palestinian State, co-existing peacefully with Israel. Nevertheless, there are two main 

obstacles: 

� The EU is still not a unified actor; 

� The EU has a totally different orientation to that of the United States, which has been 

characterized simplistically as the difference between advocacy of an international 

system based on international law and institutions versus one defined by US 

hegemony. Without cooperation with the USA, the EU position will not improve. 

 

European policies in the Middle East have placed much greater emphasis on so-called 

“soft security” issues and socioeconomic strategies to deal with these issue dimensions. 

Although the EU succeeded in implicating Arab and Israeli representatives in the discussion, 

it is not able to bring them to the final peace settlement. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Pilíře Evropské Unie 

 

 I. Evropská společenství II. Společná zahraniční a 

bezpečnostní politika 

III. Policejní a justiční 

spolupráce 

� Společná zemědělská politika  

� Hospodářská a měnová unie  

� Celní unie a Společný trh  

� Společná obchodní politika  

� Regionální a strukturální 

politika  

� Dopravní politika  

� Sociální politika  

� Schengenský prostor  

� Občanství EU  

� Vědecko-výzkumná politika  

� Politika hospodářské soutěže  

� Ekologická politika  

� Politika ochrany spotřebitele  

� Vzdělání a Kultura  

� Společná rybolovná politika  

� Azylová a přistěhovalecká 

politika 

Zahraniční politika: 

� Spolupráce v 

zahraniční politice  

� Dodržování míru  

� Volební pozorovatelé  

� Lidská práva  

� Demokracie  

� Rozvojová pomoc  

 Bezpečnostní politika: 

� Evropská bezpečnostní 

politika  

� Evropské síly rychlé 

reakce  

� Odzbrojování 

� Pašování drog a 

obchod se zbraněmi  

� Obchod s lidmi  

� Terorismus  

� Zločiny proti dětem  

� Organizovaný zločin 

�  Korupce 
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Příloha č. 2 – Předsedající země Evropské unie 1994-2006 

 
 

Období Členský stát Ministr 

zahraničí 

Období Členský stát Ministr 

zahraničí 

1.pol. 2006 Rakousko Ursula 
Plassnik 

1.pol. 2000 Portugalsko Jaime Gama 

2.pol. 2005 Vel. Británie Jack Straw 2.pol. 1999 Finsko Tarja 
Halonen 

1.pol. 2005 Lucembursko Jean Asselborn 1.pol. 1999 Německo Joschka 
Fischer 

2.pol. 2004 Nizozemí Bernard Bot 2.pol. 1998 Rakousko Wolfgang 
Schüssel 

1.pol. 2004 Irsko Brian Cowen 1.pol. 1998 Vel.Británie Robin Cook 
2.pol. 2003 Itálie Franco Frattini 2.pol. 1997 Lucembursko Jacques F. 

Poos 
1.pol. 2003 Řecko Jorgos 

Papandreou 
1.pol. 1997 Nizozemí Hans Van 

Mierlo 
2.pol. 2002 Dánsko Per Stig 

Müller 
2.pol. 1996 Irsko Richard 

Spring 
1.pol. 2002 Španělsko Josep Piqué i 

Camps 
1.pol. 1996 Itálie Lamberto 

Dini 
2.pol. 2001 Belgie Luis Michel 2.pol. 1995 Španělsko Javier Solana 
1.pol. 2001 Švédsko Anna Lindh 1.pol. 1995 Francie Alain Juppé 
2.pol. 2000 Francie Hubert 

Védrine 
2.pol. 1994 Německo Klaus Kinkel 
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Příloha č. 3 – Struktura Generálního ředitelství pro vnější vztahy EU 

 

Ředitelství A Společná zahraniční a bezpečnostní politika. 

Ředitelství B Všeobecné záležitosti a multilaterální vztahy. 

Ředitelství C Severní Amerika, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, ASEM (Euro-asijská setkání). 

Ředitelství D Západní Balkán, Evropská sdružení volného obchodu, Evropský hospodářský prostor, 

ostatní evropské státy. 

Ředitelství E Východní Evropa, zakavkazské a středoasijské republiky. 

Ředitelství F Střední východ, jižní Středomoří. 

Ředitelství G Latinská Amerika. 

Ředitelství H Asie kromě Japonska a Jižní Koreje. 

Ředitelství I Zdroje poboček, informace a vztahy mezi institucemi. 

Ředitelství K Správa delegací Komise ve třetích zemích. 
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Příloha č. 4 – Financování Palestinské autonomie 2000-2006 

 

AID TO PALESTINIAN 
ADMIN. AREAS 

FINANCED BY THE 
GENERAL BUDGET 

2000-2006 

Commitments (in EUR 

million) 

         

Geogr./Thematic Programme 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Grand 

total 

MEDA 119 0 105 93 74 92 102  483 Geographic  

programmes 
UNRWA 40 57 55 58 61 64 64  335 

Israel/PLO Peace Agreement 20 43 88 47 51 51 56  300  
Geographic total 179 100 248 198 186 207 222  1 118  

Food Aid 16 17 35 24 24 29 26  145 

Human 
Rights 

2 1 3 0,5 2,5 4 1  13 

NGO 2,5 1 1,5 4 5 0 2  14 

Thematic  

programmes 

ECHO 18 26 35 38 37 36 84  190 

Other 7 4 5 0 1 1 0  18  
Thematic total 45,5 49 79,5 66,5 69,5 70 113  380  
Grand total 224,5 149 327,5 264,5 255,5 277 335  1 832  
Total EC commitments 
2000-2006 = EUR 1 832 
million (excluding CFSP 
actions, approx. EUR 10 
million in 2006).  

Sources: DG Budget, DG 
AidCo. 

         

 
Zdroj: 
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/2ee9468747556b2d85256cf60060d2a6/7abdc950e26ea2
7c85257328005207b9!OpenDocument (stav 13.1.2007) 
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Příloha č. 5 – Deklarace Evropské unie k izraelsko-palestinskému konfliktu a 

aktuálnímu vývoji v regionu 

DEKLARACE EVROPSKÉ UNIE K IZRAELSKO-PALESTINSKÉMU KONFLIKTU A 
AKTUÁLNÍMU VÝVOJI V REGIONU 

 
Evropská unie, 

 

vzhledem k dlouhodobě probíhajícímu konfliktu na Blízkém východě; 

v reakci na aktuální události v regionu 

a zejména Dohodu z Mekky a vznik palestinské vlády národní jednoty; 

 

přijímá následující deklaraci: 

 

Evropská unie 

 

1. se zavazuje hrát zodpovědnou roli v tomto konfliktu a je si vědoma své dlouhodobé 

úlohy v regionu; 

2. věří, že kompromisní dohoda mezi státem Izrael a Palestinskou samosprávou povede 

ke skutečnému urovnání konfliktu 

3. konstatuje, že existence obou samostatných, integrálních a demokratických států je 

efektivním řešením situace 

4. věří, že právě dohoda z Mekky je příležitostí pro všechny zúčastněné strany vyjádřit 

svou připravenost k takovému kroku; 

5. odmítá jakékoli jednostranná nebo násilná řešení situace 

6. apeluje na zúčastněné strany, aby zajistily všestrannou bezpečnost civilního 

obyvatelstva. EU je připravena poskytnout v této otázce konkrétní pomoc. 

 

Z uvedených důvodů Evropská unie vyzývá obě zúčastněné strany, aby 

 

7. vyvinuly maximální úsilí k dosažení konečného kompromisu; 

8. dále vzájemně nezadržovaly své občany ani příslušníky vojenských sil; 

9. ukončily stávající opatření, která mohou zasahovat do integrity budoucích států a 

neprováděly podobná opatření ani v budoucnu; 

10. deklarovaly svou ochotu vzájemně jednat. 
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Příloha č. 6 – Mapa Izraele a Palestinských autonomních území 

 
Zdroj: 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_conf
lict/58_the_arab_israeli_conflict___to_reach_a_lasting_peace.pdf (ke dni 14.1.2008) 


