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Anotace

Bakalářská práce „Limity zahraniční politiky EU na příkladu formování palestinské 

státnosti“ zpracovává problematiku efektivního výkonu zahraniční politiky EU při utváření 

samostatného státu Palestina. Pozornost je upřena na interní a externí vlivy, jež se do její ho 

formování promítají. Text je členěn do čtyř částí, z nichž první je věnována obecnému 

vymezení konceptu zahraniční politiky a mapuje genezi spolupráce členských států ve sféře 

zahraniční politiky. Druhá kapitola analyzuje vnitřní faktory (tj. institucionální mechanismy a 

postoje členských států) limitující efektivní výkon zahraniční politiky. Třetí kapitola 

obdobným způsobem definuje vnější limity dané interakcí EU s ostatními globálními i 

regionálními politickými hráči. V poslední kapitole jsou na případové studii reakce na volební 

vítězství Hamásu v palestinských parlamentních volbách v lednu 2006 demonstrovány vnitřní 

i vnější vlivy. Cílem této práce je nalézt odpověď na výzkumnou otázku, jaké faktory více 

limitují výkon zahraniční politiky EU - zda interní, vyplývající z institucionální struktury 

unie, či externí, do nichž zasahují političtí aktéři vně hranice EU. 

Abstract

The bachelor thesis „The Limits of the European Union´s Foreign Policy by Way of 

an Example of Building Palestinian Statehood“ addresses issues of effective performance of 

the EU foreign policy during the process of building an independent state of Palestine. The 

attention is paid to internal and external influences affecting its formation. The text is divided 

into four parts, the first of which sets out a general concept of foreign policy and concentrates 

on genesis of cooperation among member states in the sphere of foreign policy. The second 

chapter analyses internal factors (i.e. institutional mechanisms and attitudes of EU member 

states) having a limiting impact on an effective performance of the European foreign policy. 

The third part defines analogously external limits given by the interaction between the EU 

and other global and regional political actors of the international scene. In the last chapter 



these limits are demonstrated on the case of the reaction of the international community to the 

electoral victory of Hamas in the Palestinian parliamentary elections held in January 2006. 

The aim of this thesis is to find the answer to the research question, which factors limit the 

performance of the European foreign policy to a larger extent, whether internal ones 

originating in the institutional structure of the EU, or external ones deriving from political 

actors outside the borders of the European Union.
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Seznam zkratek

EK Evropská komise

EMP Euro-středomořské partnerství (z angl. Euro-

Mediterranean Partnership)

ENP Evropská politika sousedství (z angl. European 

Neighbourhood Policy)

ENPI Nástroj evropského sousedství a partnerství (z angl. 

European Neighbourhod and Partnership Instrument)

EP Evropský parlament

EPS Evropská politická spolupráce

ER Evropská rada

ES Evropské společenství

EU Evropská unie

LAS Liga arabských států (z angl. League of Arab States)

NATO Severoatlantická aliance (z angl. North Atlantic Treaty 

Organization)

NDR Německá demokratická republika

OAPEC Organizace arabských zemí vyvážejících ropu (z angl. 

Organization for Arab Petrol Exporting Countries)

OOP Organizace pro osvobození Palestiny

OSN Organizace spojených národů

PA Palestinská autonomie

PLR Palestinská legislativní rada

RB OSN Rada bezpečnosti OSN

SN Společnost národů

SRN Spolková republika Německo
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SSSR Svaz sovětských socialistických republik

SZBP Společná zahraniční a bezpečnostní politika

TIM Temporary International Mechanism

UNRWA Agentura OSN na podporu palestinských uprchlíků (z 

angl. United Nations Relief and Work Agency)

UNSCO Zvláštní koordinátor OSN pro blízkovýchodní mírový 

proces (z angl. United Nations Special Coordinator for the 

Middle East Peace Process)

USA Spojené státy americké

VB Velká Británie
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Úvod

Evropská unie je v porovnání s ostatními aktéry nově se formujícím subjektem 

mezinárodní politicko-ekonomické scény hledajícím si na ní stále své pevné místo a patřičný 

respekt. EU neskrývá své rostoucí ambice v posilování své pozice globálního aktéra. Proces 

utváření zahraniční politiky EU vůči regionu Blízkého východu je ukázkou institucionálních 

limitů pramenících především z rozdílných postojů jednotlivých členských států a současně 

se zde střetávají globální ambice EU s reálnou hegemonií Spojených států amerických.

Předložená bakalářská práce s názvem Limity zahraniční politiky Evropské unie na 

příkladu formování palestinské státnosti se podrobně zabývá problematikou zahraniční 

politiky EU, mechanismy její tvorby a interními i externími vlivy, které se do jejího 

formování promítají. Záměrem práce je analyzovat zahraniční politiku EU a na případové 

studii reakce mezinárodního společenství na překvapivé vítězství radikálního islamistického 

hnutí Hamás v palestinských parlamentních volbách v lednu 2006 demonstrovat vliv 

vnitřních a vnějších faktorů. Cílem je nalézt odpověď na výzkumnou otázku, jaké faktory 

více limitují výkon zahraniční politiky EU - zda vnitřní, vyplývající z institucionální 

struktury unie, či vnější, do nichž zasahují političtí aktéři vně hranice EU. 

Tato práce vychází z hypotézy, že si Evropská unie stanovila realizaci palestinské 

státnosti jako svůj strategický zahraničně-politický cíl odpovídající jejímu způsobu fungování 

na principu „good governance“. Základní tezí je, že EU není v současné době schopna hrát 

klíčovou roli při řešení vleklého izraelsko-palestinského konfliktu a přispět tím výraznější 

měrou k vybudování samostatného palestinského státu. Zároveň je poukazováno na odlišnost 

zájmů a pozic jednotlivých členských států EU a je demonstrováno, čím je nejednotnost na 

národní úrovni způsobena. Odhlédneme-li od názorového nesouladu, další překážkou na cestě 

k úspěšné angažovanosti EU při řešení konfliktu je výrazná disproporce mezi váhou 

politických a ekonomických nástrojů EU, jež silně dominují. 

Analýza zahraniční politiky EU bude vycházet z konceptu disciplíny Foreign Policy 

Analysis založené na víceúrovňovém přístupu ke zkoumání. Zahraniční politika EU bude 

proto podrobena výzkumu na úrovni mezinárodního systému, charakteristiky EU a interních 

vlivů v EU. Oproti osnově nastíněné v projektu bakalářské práce nebude analýze podrobena 

úroveň nejnižší, tj. role a vliv individuí na formování zahraniční politiky. Důvodem je 

absence řádných informačních zdrojů, jež by umožnily relevantní výzkum a zhodnocení. Po 
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tomto zjištění jsem zvolila dvoustupňovou strukturu pro obě části analýzy: Vnitřní i vnější 

faktory ovlivňující zahraničně-politické jednání EU budou zkoumány v rovině 

institucionálně-normativní (tj. charakteristiky institucionálních mechanismů) a v rovině 

aktérů zainteresovaných na výkonu zahraniční politiky (tj. v případě EU členských států 

s akcentem na tzv. „EU-3“; u analýzy vnějších faktorů se jedná o významné hráče, již se silně 

angažují v dění na Blízkém východě, tj. zejména USA, Rusko, Izrael a Palestinská 

autonomie). 

Analýza dvou úrovní faktorů ovlivňujících zahraniční politiku EU bude doplněna  

případovou studií již zmíněné reakce EU na vítězství palestinského radikálního hnutí Hamás 

v parlamentních volbách v lednu 2006. Důvodem výběru je skutečnost, že se jednalo o do té 

doby zcela ojedinělou, bezprecedentní situaci, k níž museli významní aktéři mezinárodních 

vztahů zaujmout stanovisko. Jelikož žádný z nich neměl podobnou historickou zkušenost, 

vnímám tuto problematiku coby skutečný test limitů institucionálních mechanismů zahraniční 

politiky EU i jejich praktického fungování, který zároveň odhaluje meze absolutní i relativní 

vnější moci, jíž Evropská unie disponuje.

Vezmeme-li v úvahu dynamiku vývoje zahraniční politiky EU a máme-li současně na 

paměti omezený rozsah práce, je pochopitelné, že tento text neaspiruje (a ani nemůže) na 

pokrytí komplexní škály vlivů působících na utváření politiky EU. S ohledem na tuto 

skutečnost bylo nezbytné odhlédnout od pro záměr této práce marginálních vlivů (např. 

vojenských, ekonomických,...) a soustředit se na jednotlivých úrovních analýzy výhradně na 

skutečně klíčové faktory. Navzdory četnému výskytu není Izrael předmětem hlubšího 

zkoumání této práce. Tento text si rovněž neklade za cíl analyzovat samotný izraelsko-

palestinský konflikt a vynášet jakékoliv soudy a predikce možného vývoje. Hlavní pozornost 

je upřena na Evropskou unii a její vnější projekci moci, zdůrazněny proto budou pouze 

historické události mající relevanci v kontextu vývoje evropské zahraniční politiky a jejího 

postoje k budování palestinské státnosti. Současně tento text vzniká v době, kdy od 

dokončení procesu ratifikace Lisabonské smlouvy a jejího vstupu v platnost uběhl krátký čas. 

Její podoba se teprve bude dotvářet v praxi, proto je velmi předčasné hodnotit a detailněji 

analyzovat proměny zahraniční politiky EU, které s sebou tato institucionálně-právní změna 

přináší. Z toho důvodu je v textu Lisabonská smlouva reflektována pouze s poukázáním na 

možná zlepšení současného nastavení zahraniční politiky EU. 

Text je členěn do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je věnována obecnému 

vymezení konceptu zahraniční politiky EU, je v ní poukázáno na specifickou povahu vývoje 
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EU jako aktéra mezinárodních vztahů a stručně nastíněna základní geneze spolupráce v 

oblastech zahraniční politiky. Druhá kapitola analyzuje zahraniční politiku na úrovni 

vnitřních vlivů v EU – předmětem zájmu jsou institucionální mechanismy a geneze postojů 

členských států a jejich vliv na podobu zahraniční politiky. Navazující třetí kapitola 

obdobným způsobem definuje vnější limity dané členstvím EU v mezinárodních organizacích 

angažovaných v tomto konfliktu a obecně interakcí EU s ostatními globálními i regionálními 

aktéry (Izraele, USA, Ruska a arabských států). V závěrečné čtvrté kapitole je formou 

případové studie poukázáno na konkrétní podobu vnějších a vnitřních limitů a v jejím závěru 

na základě předložených informací zazní odpověď na stanovenou výzkumnou otázku, zda 

většími limity efektivního výkonu SZBP jsou faktory vnitřní či vnější. Struktura práce vytváří 

prostor pro doplňující výzkumnou otázku, zda do podoby zahraniční politiky více 

promlouvají nastavené institucionální mechanismy či povaha aktérů. I její zodpovězení, 

bude-li možné jej odvodit ze získaných informací, přinese závěr této práce.

Jsem si vědoma odchylek oproti původnímu projektu. Kromě pozměněné struktury 

práce nebyl vzhledem k omezenému rozsahu textu věnován dostatečný prostor roli arabských 

států, jejichž vliv na formování zahraniční politiky EU lze v porovnání s USA a Izraelem 

považovat za spíše marginální. Na rozdíl od teoretické části není v případové studii 

samostatným předmětem analýzy reakce OSN. Důvodem je jeho začlenění v Kvartetu a 

dominantní vliv stálých členů Rady bezpečnosti, jejichž reakce, s výjimkou Číny a Ruské 

federace, je popsána separátně.

Co se týče literatury, primárním zdrojem informací jsou oficiální dokumenty 

Evropské unie (smlouvy, akční plány, prohlášení,...). Vzhledem k dynamice vývoje samotné 

EU je velkým problémem v oblasti literatury neaktuálnost a zastaralost teoretických zdrojů. Z 

tohoto důvodu jsem se snažila vycházet z co možná nejnovějších a nejrelevantnějších 

knižních zdrojů, jejichž časová nedostatečnost byla řešena doplněním o aktuální články 

publikované v českých a zejména zahraničních odborných časopisech. 



14

1. Koncept zahraniční politiky EU

Povaha systému mezinárodních vztahů od dob vestfálského míru prošla znatelnou 

transformací, akcentovanou zejména v souvislosti s koncem studené války a následným 

rozpadem Sovětského svazu. Původně jasný kontrast mezi vnitřním hierarchickým 

uspořádáním státu a decentralizovanou, anarchickou podobou mezinárodního prostředí se 

vlivem globalizačních proudů stírá. V současnosti jsou patrné tendence k překonání 

anarchického charakteru mezinárodních vztahů založeném na svrchovanosti jednotlivých 

států. Nejviditelněji se tento trend odráží v procesu evropské integrace, konkrétně „na 

snahách o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, které narušují představy o zahraniční 

politice jako o samostatné činnosti národních států“.1

Na úvod je nezbytné vymezit termín „zahraniční politiky“ pro účely předkládané 

analýzy. Dodnes nepanuje shoda na jednotné definici konceptu zahraniční politiky. Petr 

Drulák v publikaci Tvorba a analýza zahraniční politiky (2007) předkládá širokou škálu 

výkladů, z nichž se mi nejvhodněji pro koncept zahraniční politiky EU jeví následující:

„Zahraniční politika je cílevědomá činnost, resp. postoj státu nebo seskupení států, 

zaměřená na uhájení vlastní existence a zájmů ve společnosti ostatních aktérů 

mezinárodních vztahů.“2

Explicitní označení zahraniční politiky jako „...postoj[e] státu nebo seskupení států“ 

nejlépe odráží víceúrovňový charakter zahraniční politiky EU. Zahraniční politika je 

výslednicí působení vnitřních (domácích) a vnějších (globálních) vlivů. Vnitřní vlivy „určují 

kontext a pozadí rozhodovacích procesů v zahraniční politice státu“ (např. sdílené základní 

hodnoty, zdroje nerostných surovin, ekonomický rozvoj), vnější vlivy „vytváří prostředí, ve 

kterém je zahraniční politika státu realizována, a ve kterém se odehrávají reakce ostatních 

aktérů mezinárodních vztahů“ (např. vztahy se sousedními státy regionu).3 Tuto linii bude 

rovněž reflektovat analytická část této práce (kapitola 2 a 3). 

V kontextu této práce budu vycházet z terminologie britského profesora Christophera 

                                                
1 Druláková, Radka - Drulák, Petr, Tvorba a analýza zahraniční politiky, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 

2007, str. 13-14
2 Druláková – Drulák: 2007, str. 10 
3 Evans, G. - Newnham, J., Penguin Dictionary of International Relations, Penguin Books, London 1998, 

citováno v Druláková – Drulák: 2007, str. 10 
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Hilla, jenž pojímá „evropskou zahraniční politiku“ jako širokou paletu mezinárodních aktivit 

EU vykonávaných nejen v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, ale řadí mezi 

ně i výstupy zbylých dvou pilířů. Tato „masa činností“, jak Hill vystihuje obsáhlý zahraničně-

politický záběr, nemůže dosáhnout soudržnosti (koherence), což spolu s nedostatečným 

vojenským potenciálem vnímá autor jako hlavní deficity zahraniční politiky EU.4

1. 1. Specifické okolnosti vývoje a povaha EU jako aktéra 

mezinárodních vztahů

EU je poměrně novým aktérem světové scény formujícím se, i zahraničně-politicky, v 

kontextu studené války.5 I přes relativně krátké působení na mezinárodní scéně si již EU 

stačila vysloužit přízvisko „ekonomický obr a politický trpaslík“. Postupné vlny rozšiřování 

sice vedly ke kumulaci jejího politicko-ekonomického vlivu a v ekonomickém ohledu dnes 

disponuje unikátní hospodářskou silou, nicméně po stránce politické se jí dosud nepodařilo 

vystoupit ze stínu USA. Joseph S. Nye, Jr. ve vztahu k Evropě hovoří o nedostatku politické 

jednoty na to, aby mohla být rovnocenným partnerem USA a z tohoto důvodu se také brání 

klasifikaci současného rozvržení sil ve světě jako „multipolarismu“.6 Své diplomatické 

slabosti si je EU vědoma, její touhu po větším vlivu na světové dění však vyjadřuje např. 

dokument Agenda 2000 z r. 1997: „Evropská unie musí zvýšit svůj vliv na světové dění, šířit 

hodnoty jakými jsou mír a bezpečnost, demokracie a lidská práva, poskytovat pomoc 

nejméně rozvinutým zemím, chránit svůj sociální model a etablovat se na světových trzích“.7

Na mezinárodní scéně se EU dostává do interakce se státními i nestátními aktéry, 

zejména s USA. Členské země EU (a Evropa samotná) definují svůj vztah k USA a jejich 

globální agendě a některé neskrývají ambice posílit schopnosti EU ve snaze vyvážit globální 

moc USA a tím snížit evropskou závislost na nich. Mezi Spojenými státy a Evropou jsou 

                                                
4 Hill, Christopher, The Common Foreign and Security Policy of the European Union: Conventions, 

Constitutions and Consequentiality, EFPU Working Paper 2002/3
http://www2.lse.ac.uk/internationalRelations/centresandunits/EFPU/EFPUpdfs/EFPUworkingpaper2002-3.p
df (staženo ke dni 20. 4. 2010)

5 K ustavení konceptu SZBP i EU jako takové došlo Maastrichtskou smlouvou počátkem 90. let, tedy až po 
skončení studené války. V obou případech se však jednalo o přechod do kvalitativně vyšší fáze 
institucionálního vývoje, jež započal po druhé světové válce – EU inkorporovala ES a SZBP navázala na 
Evropskou politickou spolupráci vzniklou v 70. letech 20. století. 

6 Nye, Joseph S., Jr., Soft Power, Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn, 1990), str. 155
7 European Commission, Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union, 16. 7. 1997

http://www.ena.lu/commission_communication_agenda_2000_stronger_wider_union_1997-020006131.html
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prokazatelné normativní odlišnosti, stojí mezi nimi konfliktní zájmy a souběžně i divergence 

hodnot a identit.8  Jak tvrdí i nizozemský vědec Alfred Pijpers, součástí evropské identity ve 

světové politice je i určitý stupeň antiamerikanismu nebo alespoň pokus jednat nezávisle na 

USA, což často vedlo k transatlantickým roztržkám nad rozličnými aspekty izraelsko-

palestinského konfliktu. Zdůrazňuje však, že ani v tomto případě by neměly být rozdíly mezi 

oběma stranami Atlantiku, ani vážnost ambicí EU přeceňovány. EU si je vědoma amerického 

vedení a faktu, že mezinárodní vliv může být uplatňován s potřebnou razancí a vahou za 

předpokladu soudržného transatlantického bloku, z toho důvodu je Brusel, navzdory 

rozdílným přístupům (např. ve vztahu k Izraeli), opatrný, aby názorovou disharmonií 

transatlantické vztahy příliš nerozladil.9

Okolnosti vývoje, jež vtiskly ráz současné povaze EU, nebyly pochopitelně udávány 

pouze koexistencí ES/EU s USA. Nelze opomenout historii institucionálního vývoje ES, resp. 

EU, který byl z velké části zasazen do období studené války, tedy do doby, v níž navyšování 

zahraničně-politické kapacity ES/EU nebylo vlivem bipolárního rozvržení sil po linii USA-

SSSR pro stabilitu systému nezbytné. Po čtyři desetiletí nebylo tehdejší ES nuceno zaujímat 

rozhodné pozice v reakci na aktuální zahraničně-politické dění, důsledkem čehož došlo k 

dočasnému zastavení vývoje, jakési hybernaci v rovině implementace nových 

institucionálních mechanismů, které by umožnily aktivní a pružné působení EU na poli 

zahraniční politiky. 

1. 2. Specifická povaha projekce moci EU navenek

Již zmiňovaný Christopher Hill nahlíží na zahraniční politiku jako na prostředek, jímž 

se stát profiluje vůči vnějšímu prostředí.10 Zahraniční politika je nástrojem projekce moci 

navenek, jímž se stát či jiný aktér mezinárodních vztahů snaží učinit vnější prostředí 

příznivějším pro své zájmy a cíle. Joseph S. Nye v této souvislosti udává, že „důkaz moci 

                                                                                                                                                       
(staženo ke dni 20. 4. 2010)

8 Browning, Christopher S., Contructivism, Narrative and Foreign Policy Analysis: A Case Study of Finland, 
International Academic Publishers, Bern 2008, str. 284-285

9 Pijpers, Alfred, The EU and the Palestinian-Israeli Conflict: The limits of the CFSP, Jerusalem: Hebrew 
University, June 2007
http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070911_cesp_paper_pijpers.pdf (staženo k 20. 3. 2010)

10 Hill, Christopher, The Changing Politics of Foreign Policy, citováno v Drulák: 2007, str. 9
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nespočívá ve zdrojích, ale ve schopnosti měnit chování států.“11

Zahraniční politika EU je de iure koncipována jako Společná zahraniční a 

bezpečnostní politika, de facto však funguje na bázi tzv. strukturální diplomacie. Tato 

myšlenka bude detailněji rozvedena v druhé části této podkapitoly.

1. 2. 1. Formování zahraniční politiky jako společné politiky – SZBP

Myšlenka, že evropské země mají společně podporovat a hájit své strategické zájmy, 

doprovází integrační snahy od samého počátku. Výkon zahraniční politiky byl ale vždy 

považován za projev státní suverenity, zahraničně-politické otázky byly proto citlivým 

tématem napříč všemi fázemi evropské integrace. První výraznější integrační aktivitu v této 

sféře přinesl rok 1954, kdy se šest zakládajících členských států neúspěšně pokoušelo 

vytvořit Evropské obranné společenství12. 

Za předstupeň dnešního druhého pilíře je možné pokládat politické konzultace 

bezpečnostní politiky v rámci Evropské politické spolupráce (EPS)13 ustavené poč. 70. let. 

Koncept společné zahraniční politiky byl poprvé zmíněn v Jednotném evropském aktu (1987) 

a reálné podoby se dočkal o pět let později na základě Maastrichtské smlouvy. Ačkoliv 

Jednotný evropský akt  představoval viditelné zlepšení výkonu tehdy ještě EPS, dva roky po 

jeho přijetí byla Evropa konfrontována s bezprecedentními změnami a zcela novými 

výzvami. Členské státy cítily potřebu reformovat EPS, aby byly schopny reagovat na 

zahraničně-politické problémy spojené s demokratickými revolucemi ve východní Evropě a 

narůstajícím napětím uvnitř Sovětského svazu.14 Přesunem od EPS ke Společné zahraniční a 

bezpečnostní politice (SZBP) dosáhla dle Michaela Smithe evropská zahraniční politika 

nového stupně institucionalizace směrem k systému vládnutí (governance), široce 

definovaného jako „moc vytvářet, implementovat a vymáhat pravidla ve specifické sféře 

politiky“.15

                                                
11 Nye: Autumn 1990, str. 156
12 Návrh na vytvoření EOS byl poprvé přednesen už roku 1950. Osudným se mu stal nesouhlas ze strany 

francouzského Národního shromáždění.
13 Evropská politická spolupráce započala rokem 1970, byla založena výlučně na mezivládním principu a 

probíhala formou konzultací. Institucionalizované podoby se EPS dočkala až Jednotným evropským aktem.
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_28_cs.htm (ke dni 20. 3. 2010)

14 Smith, Michael E., Europe´s Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003, str. 178

15 Smith, M. E.: 2003, str. 176
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Formování SZBP je však stále trvajícím procesem institucionální evoluce a 

Maastrichtská smlouva rozhodně neznamenala jeho završení. Tato smlouva vyvolala nová 

očekávání a z nich vzešlý reformní nátlak vyústil v Mezivládní konferenci EU v letech 1996-

1997. Výrazněji do struktury SZBP zasáhla na konci 90. let Amsterodamská smlouva. SZBP 

už není možné pokládat za pasivní, decentralizované fórum jdoucí ve šlépějích své 

předchůdkyně Evropské politické spolupráce. Mnohé horizontální vazby, jež byly podstatné v 

minulosti, byly přetransformovány na politický proces zahrnující ve větší míře vertikální 

moc, směřující shora od úrovně Evropské rady dolů k úrovni formování zahraničních politik 

jednotlivých členských států.16 Ačkoliv ani v konceptu SZBP nedošlo k úplnému odstranění 

konfliktních kompetencí, představuje v porovnání s EPS krok vpřed. Koncept SZBP byl 

výsledkem bezpočtu kompromisů v průběhu několika let. Výsledná  podoba představuje 

komplex mezivládních a nadnárodních prvků zahrnující posílení a rozšíření institucionálních 

mechanismů rozvinutých v rámci EPS. Maastrichtská smlouva zanechala ještě mnoho otázek 

otevřených a nezodpovězených a ačkoliv byla většinou vnímána jako zklamání pro ty, kteří 

prosazovali více komunitarizovanou zahraniční politiku, zavedla SZBP jako formálně 

institucionalizovaný evropský politický sektor.17 Úspěšné završení ratifikačního procesu 

Lisabonské smlouvy na sklonku loňského roku a její následný vstup v platnost přináší s sebou 

výrazné institucionální změny v rámci SZBP, jež mají za cíl zvýšit schopnost evropských 

institucí koordinovat postup a zároveň snížit pravděpodobnost uplatnění práva veta států, 

jejichž zájmy by se  neshodovaly se záměry SZBP.18

SZBP jako taková je pohyblivým cílem. Z institucionálního hlediska prodělala značný 

vývoj19, avšak přetrvávající preference konsensu při rozhodování představuje znatelnou 

překážku pro efektivní a pružný výkon SZBP po rozšíření. Před vstupem „desítky“ se 

předpokládalo, že toto rozšíření přispěje ke zvýšení politické stability a ekonomické 

prosperity. Tento optimistický scénář by však byl realitou, pouze pokud by byla EU schopna 

                                                
16 Smith, M. E.: 2003, str. 177
17 Smith, M. E.: 2003, str. 180
18 Ve snaze posílit koordinaci a koherenci vnějších politik zavádí Lisabonská smlouva funkci Vysokého 

představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, která inkorporuje původní posty Vysokého 
představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a komisaře pro vnější vztahy, čímž výrazně 
snižuje institucionální roztříštěnost. Článek 21 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy stanoví: „Unie 
dbá na soudržnost mezi jednotlivými oblastmi své vnější činnosti a mezi těmito oblastmi a svými ostatními 
politikami. Rada a Komise, jimž je nápomocen vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, zajišťují tuto soudržnost a za tímto účelem spolupracují.“
Lisabonská smlouva (Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie), 
Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky, Praha 2009, str. 35

19 Např. Lisabonskou smlouvou se v případě Rady pro zahraniční věci jako jediné ruší rotující předsednictví ve 
formátu ministrů zahraničí a funkci jejího předsedy vykonává Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku.
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zachovat si ekonomický růst a politickou soudržnost.20 Země, které nedávno opět znovu 

získaly nezávislost, vnímají SZBP jako „kazajku“21 a odmítají proto její komunitarizaci.

1. 2. 2. Povaha cílů zahraniční politiky EU - „strukturální 

diplomacie“

Společnou zahraniční politikou se EU snaží prosazovat společné hodnoty a zájmy, 

posilovat mezinárodní spolupráci a bezpečnost, podporovat mír a demokracii a budovat 

vlastní nezávislost. EU postupně vyvinula „strukturální zahraniční politiku“ prostupující její

chrámovou architekturu. Strukturální zahraniční politika je založena na strategiích a 

partnerstvích EU s ostatními světovými regiony, je zacílena na prosazování strukturálních 

dlouhodobých změn v daných oblastech a váže se na specifickou „strukturální diplomacii“, 

jež se odlišuje od té tradiční vedené v rámci druhého pilíře.22 Strukturální zahraniční politika 

EU se nemůže spoléhat na efektivní tradiční zahraniční politiku či na vlastní vojenské 

kapacity, což ji v mnoha oblastech oslabuje z hlediska efektivity a důvěryhodnosti.23

Efektivita EU může být posuzována vnějšími i vnitřními aktéry a hodnocení obou stran se 

může lišit. Zatímco externí pozorovatelé mohou pokládat EU za neúspěšnou v mezinárodním 

měřítku, jelikož nebyla schopna dostatečného vlivu na vnější prostředí, členské státy považují 

za úspěch už pouhou skutečnost, že se v rámci daného problému podařilo jednotlivé země 

přesvědčit, aby nejednaly samostatně. Tato odlišnost hodnotících kritérií vede mnohdy k 

rozporu mezi očekáváním evropské veřejnosti a politických lídrů a na ještě obecnější rovině 

mezi očekáváním vně a v rámci EU.24

Ústřední roli v mírovém procesu sehrává formulace komplexní zahraniční politiky, 

pomocí níž jsou dohody převáděny do praxe.25 První část „strukturální zahraniční politiky“ 

ve vztahu  k regionu Blízkého východu zahrnovala společnou akci podporující mírový proces 

na Blízkém východě, již Rada EU zahájila v dubnu 1994 jako jednu z prvních společných 

                                                
20 Neuhold, Hanspeter, The Fifth EU Enlargement: The Union on the Road to Becoming a Major Political 

Actor?, CFSP Forum, Vol. 1, No. 3, November 2003, str. 3
21 Regelsberger, Elfriede, The Impact of EU Enlargement on the CFSP: Growing Homogenity of Views among 

the Twenty-Five, CFSP Forum, Vol. 1, No. 3, November 2003, str. 4
22 Keukeleire, Stephan, The European Union as a Diplomatic Actor: Internal, Traditional, and Structural 

Diplomacy, Diplomacy & Statecraft, Vol. 14, No. 3, September 2003, London, str. 31-32
23 Keukeleire: September 2003, str. 52
24 Keukeleire: September 2003, str. 34
25 Keukeleire, Stephan – MacNaughtan, Jennifer, The Foreign Policy of the European Union, Basingstoke: 
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akcí v rámci tehdy nově ustavené SZBP.26 Společná akce vytyčila obecné aktivity EU (např. 

monitoring izraelských osad na okupovaných územích, úsilí o ukončení bojkotu Izraele ze 

strany arabských států) a zaručovala podporu budování palestinských politických, právních, 

bezpečnostních, administrativních a ekonomických struktur.27 EU se rovněž zavázala k 

vysokým investicím na okupovaných územích a k poskytování grantů a půjček na rozvojovou 

pomoc. Společnou akcí EU vymezila své působení v izraelsko-palestinském konfliktu, 

především v intencích podpory „nováčka“ - Palestinské autonomie (PA). Druhá část 

„strukturální zahraniční politiky EU“ byla vedena snahou dosáhnout míru na Blízkém 

východě v širším kontextu podnícením „dlouhodobého procesu regionální spolupráce“ nejen 

mezi Izraelem a PA, „ale také Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem“.28

Úsilí o širší stabilizaci Blízkého východu vzešlo z obav, že pokud by dohody z Oslo29

byly neúspěšné, důsledky jejich krachu by se až nebezpečně přiblížily k hranicím EU. Tato 

politika byla vykonávána na třech úrovních – izraelsko-palestinské, izraelsko-arabské a EU-

středomořské. Na první úrovni se EU zapojovala do financování a koordinace ekonomických 

a energetických projektů v oblasti, druhá a třetí úroveň spadaly pod Euro-středomořské 

partnerství (Euro-Mediterranean Partnership - EMP, také známé pod názvem Barcelonský 

proces) iniciované roku 1995 na konferenci ministrů zahraničních věcí v Barceloně.30 EMP 

poskytlo rámec pro politické, ekonomické a kulturní vztahy31 navazované jak bilaterálně 

(mezi EU a konkrétním středomořským partnerem), tak regionálně (plošně se všemi zeměmi 

Středomoří). Ač EMP nebylo navrženo jako rámec pro řešení izraelsko-arabského konfliktu a 

nedisponovalo ani nástroji potřebnými k tomuto účelu, EU věřila, že institucionalizace vztahů 

zemí středomořského regionu přispěje výraznou měrou k vybudování vzájemné důvěry v celé 

                                                                                                                                                       
Palgrave Macmillan, 2008, str. 283

26 Council of the European Union, Council Decision of 19 April 1994 on a Joint Action Adopted by the Council 
on the Basis of Article J (3) of the Treaty on European Union, in Support of the Middle East Peace Process, 
94/276/CFSP
http://www.legaltext.ee/text/en/T70920.htm (staženo 24. 3. 2010)

27 EU například vyčlenila z rozpočtu Společenství 10 milionů euro na podporu vzniku palestinské policie.
Keukeleire – MacNaughtan: 2008, str. 283 

28 Keukeleire – MacNaughtan: 2008, str. 285
29 Na jaře 1993 bylo zprostředkováním nové kapitoly blízkovýchodních mírových rozhovorů pověřeno Norsko. 

Za palestinskou stranu dohodu podepsal Mahmúd Abbás, za Izrael Šimon Peres. Smlouva na přechodné 
období pěti let ustavila Palestinskou národní samosprávu s datem vzniku 4. 5. 1994.
Více v Čejka, Marek, Izrael a Palestina – Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, 
Brno: Barrister&Principal, 2007, str. 187-189

30   European Commission, The Euro-Mediterranean Partnership, External Relations
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm (staženo 20. 3. 2010)

31 EMP je možno pokládat za nástupce Euro-arabského dialogu, který byl v 70. letech zahájen „v naději na 
zlepšení vztahů s arabským světem navázáním ekonomických a kulturních vazeb“.
Miller, Rory - Mishrif, Ashraf, The Barcelona Process and Euro-Arab Economic Relations: 1995-2005, 
Middle East Review of International Affairs, 9:2, June 2005
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oblasti.32 Jak poznamenávají Keukeleire a MacNaughtan, Euro-středomořské partnerství 

„poskytlo další nástroj k zakotvení rozvíjejících se arabsko-izraelských vztahů do ještě 

širšího schématu interregionální spolupráce“.33 Přimělo arabské státy respektovat Izrael jako 

partnera a zároveň umožnilo PA (ač označované za „kvazi-národního aktéra“) participovat na 

stejné úrovni s ostatními středomořskými státy.34 Na význam EMP upozornila i bývalá 

komisařka pro vnější vztahy B. Ferrero-Waldner argumentací, že se jedná o jedinou 

regionální iniciativu, jež je schopna přimět Izrael a okolní arabské státy ke spolupráci. EMP 

„je svědectvím regionální touhy po dialogu a spolupráci“.35 Bilaterální úroveň vztahů byla 

posílena roku 2004 v podobě Evropské politiky sousedství (ENP – European Neighbourhood 

Policy)36, jejímž cílem byla maximální integrace zemí Středomoří s EU v rovině ekonomické 

i bezpečnostní, avšak s vyloučením plného členství. Prozatím poslední iniciativou EU v 

regionu je Unie pro Středomoří37 (2008) zahájená z podnětu Francie a posilující vzájemné 

vazby o dimenzi kulturní. 

                                                                                                                                                       
http://meria.idc.ac.il/journal/2005/issue2/jv9no2a6.html (staženo 5. 4. 2010)

32 Asseburg, Muriel, The EU and the Middle East Conflict: Tackling the Main Obstacle to Euro-Mediterranean 
Partnership, Citováno v Jünemann, Annette, Euro-Mediterranean Relations after September 11: 
International, Regional and Domestic Dynamics, London and Portland, Oregon: Frank Cass, 2004, str. 179

33 Keukeleire – MacNaughtan: 2008, str. 285
34 Asseburg, M. in Jünemann: 2004, str. 179 
35 Ferrero-Waldner, B., Madrid: Fifteen Years Later, Madrid Conference, 11 January 2007
36 Více na http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm (ke dni 3. 5. 2010)
37 Projekt byl původně navržen pouze pro státy EU ležící na pobřeží Středozemního moře, na nátlak německé 

strany a jejích obav o finanční stabilitu EU bylo nakonec do iniciativy zahrnuto všech 27 členských států. V 
rámci projektu bylo za účelem zlepšení komunikace zavedeno tzv. spolupředsednictví (vždy jeden 
reprezentant EU a jeden ze zemí Středomoří), jako první se ujali funkce francouzský prezident Nicolas 
Sarkozy a jeho egyptský protějšek Husní Mubarak.
Více na http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm (ke dni 3. 5. 2010)
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2. Analýza vnitřních faktorů limitujících výkon zahraniční 

politiky EU ve vztahu k procesu formování palestinské 

státnosti

Region Blízkého východu prochází dynamickou transformací ve sféře ekonomické, 

politické i sociální a tyto proměny v současném globalizovaném světě protkaném 

interdependentními vazbami mají pochopitelně dopad na EU. Ve své bezpečnostní strategii z 

roku 2003 proto deklarovala EU stabilitu v oblasti Blízkého východu jako jednu ze svých 

zahraničně-politických priorit a neskrývá touhu po zaujímání aktivnější role při řešení 

izraelsko-palestinského konfliktu.38 Obdobně jako zahraniční politika Velké Británie 19. 

století byla utvářena principem obnovení a udržení mocenské rovnováhy na kontinentu, je 

zahraniční politika EU formována elementární snahou vyvarovat se konfliktům v periferních 

oblastech, což je ve své podstatě legitimním zahraničně-politickým vodítkem každého státu. 

Válka a konflikt v blízkosti hranic EU představuje ohrožení životně důležitých unijních 

zájmů, narušuje obchodní mechanismy a má za následek masivní příliv uprchlíků na území 

EU.39 Jak vystihují slova bývalé komisařky pro vnější vztahy B. Ferrero-Waldner: „Evropská 

unie není ani ostrov, ani pevnost. … Pokud by Evropa nebyla schopna exportovat stabilitu, 

importovala by nestabilitu.“40 Tato skutečnost je jedním z pohonů motivujících EU k nalezení 

společné řeči a tím nabytí možnosti aktivně se podílet na vývoji v blízkovýchodní oblasti v 

intencích svých strategických zájmů (zejména energetického charakteru).41  Překážkami v 

tomto cíli jí jsou složité institucionální mechanismy a odlišnost zahraničně-politických zájmů 

členských států, vlivem nichž je EU nucena potýkat se s neschopností pružně reagovat na 

aktuální vnější vývoj. 

Hazel Smith v úvodu své knihy European Union Foreign Policy – What it is and 

What it Does (2002) definuje šest nedostatků EU v oblasti zahraniční politiky, které degradují 

míru jejího vlivu na mezinárodní scéně. Častým předmětem kritiky je strukturální a 

institucionální nedostatečnost znemožňující přijímat a efektivně implementovat zahraničně-

                                                
38 Solana, J., European Security Strategy. A Secure Europe in a Better World, 20 June 2003

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/reports/76255.pdf (staženo 15. 5. 2010)
39 Pijpers, Alfred, The EU and the Palestinian-Israeli Conflict: The Limits of the CFSP, Jerusalem: Hebrew 

University, June 2007
http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070911_cesp_paper_pijpers.pdf (staženo k 20. 3. 2010)

40 Ferrero-Waldner, B., The EU, the Mediterranean and the Middle East: A Partnership for Reform, The 
German World Bank Forum “Middle East & Germany: Change & Opportunities”, Hamburg, 2 June 2006

41 Blízký východ je pro EU regionem primární důležitosti, a to především pro své nerostné bohatství, na němž 
je  Evropa závislá (hl. ropa, zemní plyn) ve větší míře než USA.
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politická rozhodnutí. Druhým kritizovaným aspektem jsou slabé schopnosti EU, které jsou 

překážkou efektivní implementaci a tím znevažují EU jako aktéra zahraniční politiky 

srovnatelného s jednotlivými národními státy. V rámci institucionální struktury jsou EU 

vytýkány tři nedostatky: (1) EU není svrchovanou entitou; (2) je podřízena přáním členských 

států; (3) nedisponuje jedinou centralizovanou rozhodovací autoritou. V oblasti kapacitní je 

EU kritizována za (4) absenci přímé vojenské kapacity, (5) hlubokou propast na linii 

„schopnosti – očekávání“ a (6) neefektivitu při řešení mezinárodních krizí.42

Jak dokládají výroky evropské politické reprezentace, EU si je vědoma  těchto 

interních nedostatků. Dnes již bývalý předseda Evropské komise Romano Prodi volal po 

jednotě zahraničně-politické koncepce EU s tím, že „neexistuje jiný způsob, jakým 

garantovat naši bezpečnost v dlouhodobé perspektivě.“43 Obdobný názor sdílí i její současný 

předseda J. M. Barroso, který v programovém prohlášení Politická vodítka pro příští Komisi 

(Political Guidelines for the Next Commission)44  představeném v září loňského roku říká: 

„Máme na výběr: buď budeme společně formovat nové uspořádání, nebo se Evropa stane 

irelevantní. … V současném komplexním světě dosáhneme pokroku pouze společnými 

silami. To znamená, že my všichni máme odpovědnou roli: evropské instituce, členské státy, 

občanská společnost – doma i v zahraničí. … Uplynulé desetiletí diskusí s klíčovými 

globálními aktéry je dokladem toho, že pokud hovoříme společně, jsme nositeli síly; jsme-li v 

názorové disharmonii, nedosáhneme svých cílů.“45 Po soudržnosti a konsistenci vnějších 

politik EU volá rovněž současná Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku Catherine Ashton: „Pokud se semkneme, můžeme uhájit naše zájmy. 

Jestliže se nám to ale nepodaří, přijdou jiní, kteří rozhodnou za nás.“46

Struktura analýzy bude v následujících dvou kapitolách, jak již bylo v úvodu 

předesláno, koncipována dle metody Foreign Policy Analysis, a sice na dvou úrovních –

nadstátní (v našem případě institucionálně-normativní úroveň EU) a státní (role a postoje 

                                                
42 Smith, Hazel, European Union Foreign Policy – What it is and What it Does, London: Pluto Press, 2002, str. 

1-7
43 Prodi, R., A Wider Europe – A Proximity as the Key to Stability, Sixth ECSA – World Conference, Brussels 

5-6 December 2002
44 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/press_20090903_en.pdf (staženo 15. 5. 2010)
45 Barroso, J. M., Political Guidelines for the Next Commission, Brussels, 3 September 2009, str. 13 a 38

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/press_20090903_en.pdf (staženo 15. 5. 2010)
46 Ashton „zazářila“ v europarlamentu, kde přiblížila vizi zahraniční politiky EU, Euractiv.cz, 11. 3. 2010

http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/ashton-zazarila-v-europarlamentu-kde-priblizila-vizi-
zahranicni-politiky-eu-007214 (staženo 15. 5. 2010)
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členských států EU). Nejvyšší úrovní, tj. mezinárodní, na níž EU vstupuje do interakce s 

ostatními aktéry mezinárodního společenství, se bude podrobněji zabývat třetí kapitola. 

Jako rámec pro určení vnitřních limitů poslouží vymezení tří slabin, k nimž by EU 

měla dle B. Ferrero-Waldner EU upřít svoji pozornost, chce-li zvýšit svoji kredibilitu na 

mezinárodním poli – jsou jimi (1) soudržnost (koherence); (2) efektivita a (3) viditelnost.47  

Vertikální víceúrovňový pohled Foreign Policy Analysis se nejprve zastaví na úrovni 

institucionální, na níž je vlivem  rigidních rozhodovacích mechanismů a personální 

fragmentace zahraničně-politické reprezentace (v terminologii Fialy a Pitrové se jedná o tzv. 

problém personifikace48) patrná neefektivita a nedůvěryhodnost EU. O úroveň níže bude 

poukázáno na problémem roviny aktérů, tj. členských států, kterým je nesoudržnost plynoucí 

z diverzifikace státních zájmů. Nyní budou jednotlivé roviny postupně představeny 

podrobněji.

2. 1. Limity institucionální struktury pro výkon zahraniční politiky 

EU

2. 1. 1. Rozhodovací mechanismy EU

EU se prezentuje na území PA ve dvou rovinách. První je rovina bilaterálních vztahů 

jako součást vnějších vztahů EU s nečlenskými zeměmi (primárně v kompetenci Evropské 

komise), a to především ve sféře ekonomické a finanční pomoci, podpoře demokratického 

rozvoje, vlády práva a lidských práv. Druhou rovinou je angažování EU jako třetí strany v 

blízkovýchodním mírovém procesu. V této oblasti jsou snahy EU realizovány v rámci SZBP 

a zacíleny na podporování obou stran ve snaze dosáhnout mírové dohody, klíčovou roli 

sehrávají země předsedající EU a nově Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku.

                                                
47 Ferrero-Waldner, B., The EU in the World, Brussels, 2 February 2006

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/59&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en (staženo 15. 5. 2010)

48 Fiala, P – Pitrová, M., Evropská unie, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, str. 563
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Jak dokládá již užité označení EU za ekonomického obra, ale politického trpaslíka, je 

nasnadě, že efektivita obou dimenzí bude odlišná a to v závislosti na typu rozhodovacích 

mechanismů.

2. 1. 1. 1. Mechanismus rozhodování v rovině SZBP

Jak již bylo zmíněno v úvodu, výkon zahraniční politiky je vnímán jako projev státní 

suverenity. Svoboda jednání a rozhodování v otázkách týkajících se vnější projekce moci je 

proto pro členské státy EU velmi citlivým artiklem, jejž si úzkostlivě chrání. To je důvodem, 

proč byla agenda zahraniční politiky vyloučena z „koše“ komunitárních politik 

vykonávaných na nadnárodním principu (např. obchodní politika, humanitární a rozvojová 

pomoc,...) a zařazena do zvláštního pilíře realizovaného na úrovni mezivládní, tj. na bázi 

jednomyslnosti. Toto řešení sice na jedné straně poskytlo státům jistotu v možnosti 

prosazovat i nadále své zahraničně-politické zájmy, na straně druhé se však s postupující 

integrací a začleňováním nových států do unijních struktur ukázalo být brzdou v 

pokračujících integračních snahách a nevyhnutelnou překážkou efektivnímu výkonu 

zahraniční agendy EU. Snaha EU dosáhnout konsensu a na mezinárodní scéně vystupovat 

jednohlasně je průvodním záměrem od počátku procesu evropské integrace a s postupnou 

extenzí jejích hranic je potřeba vykonávat společné akce palčivější, současně však její 

dosažení nereálnější. Apel revize rozhodovacích mechanismů byl s postupující integrací stále 

akutnější a pro další vývoj unie zcela klíčový. Výraznou změnu v tomto směru  přinesla 

Amsterodamská smlouva zavádějící možnost tzv. konstruktivní abstence, čímž byla členským 

státům udělena možnost zdržet se hlasování, v případě schválení daného aktu má však stát 

povinnost zdržet se „jakékoliv akce, která by se mohla dostat do rozporu s akcí Unie...“49

Současně je aplikace tohoto nástroje vázána na podmínku jeho užití maximálně tolika státy, 

jejichž vážené hlasy v součtu nečítají více než jednu třetinu celkových hlasů v Radě. 

Amsterodamská smlouva rovněž rozšířila možnost hlasování kvalifikovanou většinou v 

zahraničně-politických otázkách, současně ale připojila následující pojistku: „Prohlásí-li člen 

Rady, že z důležitých důvodů národních zájmů zamýšlí být proti přijetí rozhodnutí 

kvalifikovanou většinou, hlasování se nekoná. Rada může kvalifikovanou většinou požádat, 

                                                
49 Článek 23 Smlouvy o EU revidované Amsterodamskou smlouvou

Citováno v Fiala– Pitrová: 2003, str. 564
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aby záležitost byla postoupena Evropské radě k jednomyslnému rozhodnutí.“50 V oblasti 

rozhodování je těmito kroky patrný velmi pozvolný náznak komunitarizace, avšak ani dnes 

není k jeho dovršení politická vůle, v oblasti SZBP proto přetrvává jednomyslné 

rozhodování. Na tomto faktu nic nemění ani Lisabonská smlouva, která ponecháním 

původního druhého pilíře i po zrušení chrámové architektury mimo komunitární nadnárodní 

struktury EU stvrdila i nadále mezivládní charakter SZBP.  

EU má k dispozici množství rozhodovacích institucí. Mezivládní úrovni dominuje 

Evropská rada – orgán složený z hlav 27 členských států a nově (se vstupem Lisabonské 

smlouvy v platnost) prezidenta Evropské rady, jímž je v současné době bývalý belgický 

premiér Herman van Rompuy. Na úrovni Evropské rady dochází k vytyčení strategických 

zájmů, cílů a obecných směrů zahraniční politiky EU. V minulosti vydala prohlášení o 

základním postoji EU k palestinské otázce (např. Benátská deklarace 1980, Berlínská 

deklarace 1999, Sevilleská deklarace 2002, Společná strategie k regionu Středomoří 2000).51

Společné postoje a akce v souladu s obecným směřováním vymezeným Evropskou radou 

iniciuje a implementuje Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy.52 Spolu s vysokým 

představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je Rada zodpovědná za 

                                                
50 Článek 23 Smlouvy o EU revidované Amsterodamskou smlouvou

Citováno v Fiala – Pitrová: 2003, str. 565 
51 Benátská deklarace uznala právo na existenci a bezpečnost všech států v regionu, včetně Izraele, a na 

spravedlnost pro všechny národy, které uznají legitimní práva palestinského lidu. Text Benátské deklarace 
měl velký vliv na formování postojů mezinárodního společenství vůči Blízkému východu, zejména pak na 
zahraniční politiku USA k tomuto regionu. Z tohoto důvodu je Benátská deklarace považována za výrazný 
úspěch evropské diplomacie.
European Council, Venice Declaration on the Middle East, 13. 6. 1980  
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/fd807e46661e3689852570d00069e918/fef015e8b1a1e5a685256d8100
59d922!OpenDocument (staženo 15. 3. 2010)
Berlínská deklarace poprvé hovoří o „demokratickém, životaschopném a suverénním palestinském státě“.
Council of the European Union, Berlin European Council 24 and 25 March 1999: Presidency Conclusions
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/ACFB2.html (staženo 15. 3. 2010)
Sevilleská deklarace výslovně vyjádřila podporu EU dvoustátnímu řešení, vyzývala k „ukončení okupace a 
brzkému založení demokratického, životaschopného a suverénního Státu Palestina v hranicích z r. 1967“. 
„Konečným řešením by měly být dva státy žijící bok po boku v bezpečných a uznaných hranicích  a s 
příznivými vztahy se svými sousedy“.
Council of the European Union, Seville European Council 21 and 22 June 2002: Presidency Conclusions, 
str. 35
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/72638.pdf (staženo 15. 3. 2010)
Společná strategie k regionu Středomoří stanovuje všeobecnou politickou linii vztahů EU k oblasti. 
Definuje cíle a metody k jejich dosažení (např. posilování demokratických institucí a vlády práva pomocí 
politického dialogu a podpory reformy soudnictví, budování institucí a svobody projevu, zejména s důrazem 
na posílení nezávislosti médií.
European Council, Common Strategy of the European Council of 19 June 2000 on the Mediterranean 
Region, Officil Journal of the European Communities L 183, 22. 7. 2000, str. 5-10
http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/mediEN.pdf (staženo 15. 3. 2010)

52 Článek 26 - Lisabonská smlouva (Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování 
Evropské unie), Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky, Praha 2009, str. 
38



27

„jednotu, soudržnost a účinnost postupu EU“.53 Dialog se třetími zeměmi jménem EU vede 

zmíněný vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.54

2. 1. 1. 2. Mechanismus rozhodování v rovině komunitární

Nadnárodní úroveň, na níž je organizována a distribuována finanční a rozvojová 

pomoc Palestinské samosprávě, je doménou Evropské komise. Asistenční činnost Evropské 

komise je řízena Generálním ředitelstvím pro vnější vztahy (External Relations Directorate-

General), které identifikuje priority. Po technické stránce pomoc zajišťuje tzv. Nástroj 

evropského sousedství a partnerství (ENPI, European Neighbourhood and Partnership 

Instrument), který PA napomáhá s ekonomickými, sociálními, politickými a bezpečnostními 

reformami stanovenými v Akčním plánu Evropské politiky sousedství.55 Do formulace 

vztahů k PA promlouvá i Evropský parlament disponující vlivem na podporu odeslanou 

Palestincům. Svým souhlasem musí posvětit alokaci většiny technické pomoci a finančně 

podpůrných programů určených třetím zemím a spolu s národními parlamenty a vládami 

členských států koriguje a schvaluje obecné politiky, finanční perspektivy a rozpočty 

navržené Komisí a předkládá rovněž své stanovisko k programovým strategiím vedeným 

Komisí.56 Rozhodnutí o poskytnutí finanční a rozvojové pomoci podléhá schválení 

kvalifikovanou většinou, což výraznou měrou přispívá k efektivní angažovanosti EU v této 

oblasti.

                                                
53 Článek 26 - Lisabonská smlouva: 2009, str. 38 
54 Původně EU v jednáních se třetími zeměmi zastupovala tzv. Trojka a v případě Blízkého východu ještě 

Zvláštní vyslanec pro mírový proces na Blízkém východě. Trojka byla nejprve složena z nejvyšších 
představitelů tří po sobě jdoucích předsednických států, její složení bylo revidováno Amsterdamskou 
smlouvou následovně: Vysoký představitel pro SZBP, zástupce Komise (obvykle víceprezident a Komisař 
pro vnější vztahy) a předsedající země EU (zpravidla ministr zahraničí). Lisabonská smlouva nahradila 
Trojku a Zvláštního vyslance pro mírový proces na Blízkém východě jediným orgánem, a sice Vysokým 
představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

55 EU/Palestinian Authority Action Plan, 12. 5. 2004
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/pa_enp_ap_final_en.pdf  (staženo 13. 4. 2010)

56 European Commission, How We Work: Programming, External Cooperation Programmes
http://ec.europa.eu/europeaid/how/index_en.htm (staženo 15. 5. 2010)
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2. 1. 2. „Problém personifikace“

„Komu mám volat, když chci mluvit s Evropou?“ Právě tato otázka připisovaná 

americkému diplomatu Henrymu Kissingerovi výstižně ilustruje další z interních slabin EU, a 

sice personální fragmentaci nebo, jak označuje Fiala a Pitrová, tzv. problém personifikace 

EU.57

Již výše bylo poukázáno na mnohost institucí zainteresovaných v zahraniční politice. 

V personální rovině jménem EU v oblasti Blízkého východu dříve jednali reprezentanti tzv. 

Trojky (hlavy tří po sobě Radě EU předsedajících států), Zvláštní vyslanec pro mírový proces 

na Blízkém východě (Marc Otte), Vysoký představitel pro SZBP a současně Generální 

tajemník Rady EU v jedné osobě(Javier Solana), komisař/ka pro vnější vztahy (B. Ferrero-

Waldner) a členstvím v Kvartetu byly řady rozšířeny o Zvláštního vyslance Kvartetu pro 

Blízký východ (T. Blair). Z tohoto výčtu by se mohla zdát ona viditelnost EU, o níž hovořila 

B. Ferrero-Waldner, na Blízkém východě dostatečně silná, avšak opak je pravdou, ve 

skutečnosti měla protikladný efekt. Dokladem je situace z ledna 2009, kdy v regionu působily 

dvě na sobě nezávislé evropské delegace – česká v čele s ministrem zahraničí Karlem 

Schwarzenbergem (Česká republika tou dobou vykonávala předsednický mandát v Radě EU) 

a delegace francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Takováto fragmentace výrazně 

škodila obrazu EU jako jednotného a důvěryhodného partnera a současně posilovala i 

vnitrounijní napětí, jelikož malé země se podobnou praxí utvrzovaly ve své roli „druhých 

houslí“. Tři největší členské státy – Francie, Velká Británie a Německo – si stále ponechávají 

velký manévrovací prostor v oblasti zahraniční politiky. Udržují extensivní bilaterální vztahy 

s hlavními státy a stranami konfliktu a vysílají nepřetržitě své vyslance do regionu, jako by 

neexistovaly princip předsednictví EU nebo funkce koordinátora zahraniční politiky. Po 

hlubokém transatlantickém a evropském rozdělení náhledu na situaci v Iráku v roce 2003 se 

snaží jako „EU-3“ poskytnout určitý druh neformálního vedení v EU.58

Lisabonská smlouva skýtá v tomto směru značný instrumentální potenciál pro 

projekci evropských zájmů ve světě. Na jejím základě byla ustavena funkce Vysokého 

představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku provázaná personálně s 

Evropskou komisí.59 Propojuje v sobě jak komunitární (dříve 1. pilíř dle Maastrichtské 

                                                
57 Fiala, P – Pitrová, M., Evropská unie, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, str. 563
58 Pijpers, Alfred, The EU and the Palestinian-Israeli Conflict: The limits of the CFSP, Jerusalem: Hebrew 

University, June 2007
http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070911_cesp_paper_pijpers.pdf (staženo k 20. 3. 2010)

59 Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zastává současně funkci místopředsedy 
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smlouvy), tak mezivládní charakter (v minulosti 2. pilíř), disponuje proto potenciálem 

vyvinout se v silně institucionálně ukotveného nositele společných zájmů. Rovněž byl 

vytvořen prostor pro vznik nové diplomatické služby tzv. Evropské služby pro vnější činnost, 

jejíž formování znesnadňuje názorová nejednotnost mezi členskými státy a Evropskou 

komisí.60  

První volební období Evropské komise bude rozhodující pro vzájemné vymezení 

pravomocí nové ustavených pozic – Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku a stálého předsedy Evropské rady. Obecně lze s přihlédnutím k 

dominanci Evropské rady v zahraničně-politických otázkách spíše očekávat v roli hlavní 

politické tváře EU předsedu Evropské rady. Ve prospěch Komise na druhou stranu hovoří její 

nové institucionální navázání na Evropský parlament, jedinou evropskou instituci volenou 

přímo, a tím tedy i její vyšší míra legitimity. Do výsledku se budou výraznou měrou promítat 

i charakterové vlastnosti obou politických osobností - Catherine Ashton61 jako Vysoké 

představitelky a Hermana van Rompuye ve funkci předsedy Evropské rady. Mocenské 

vymezení „ministra zahraničí EU“ je tedy nyní v rukou Catherine Ashton a je otázkou, zda se 

jí pro tuto funkci podaří kumulovat podobný politický vliv jako jejímu předchůdci na postu 

Vysokého představitele pro SZBP Javieru Solanovi. V jeho osobě měla EU efektivního 

koordinátora zahraniční politiky, který udržoval úzké vztahy jak s arabskými, tak izraelskými 

úřady včetně bezpečnostních složek a své politické kroky ubíral směrem samostatného 

palestinského státu, aneb jak sám uváděl: „"Čím dříve se splní sen o nezávislé Palestině, tím 

lépe pro tamní obyvatele i celý region."62 Podobně i Tony Blair jakožto Zvláštní vyslanec 

Kvartetu pro Blízký východ označil blízkovýchodní mírový proces za nejnaléhavější výzvu, 

apeloval na překonání vzájemné nevraživosti a zdůrazňoval, že se konflikt netýká pouze 

Izraelců a Palestinců, ale celého regionu. 

Zformování oné jedné politické „tváře“ EU výraznou měrou přispěje ke koordinaci a 

formulaci společných vnějších politik, jež nebudou ve vzájemném rozporu ani v nesouladu s 

                                                                                                                                                       
Evropské komise.

60 Jednou z oblastí střetů je např. vymezení pravomoci funkce Generálního tajemníka. Pro svoji kontroverzi 
byla raději personální stránka z vize Evropské služby pro vnější činnost upravené a představené baronkou
Ashton v dubnu letošního roku vyňata.

61 Na Catherine Ashton se po jejím zvolení snesla vlna kritiky, a to především pro její nedostatečnou zkušenost 
v oblasti zahraniční politiky. Český europoslanec za ODS Jan Zahradil na její adresu prohlásil, že je 
„...ukázkovým příkladem člověka, který nemá v Evropské komisi co dělat.“ Obdobně jako nejslabší článek 
Barrosova nového týmu označila Ashton i europoslankyně za KDU-ČSL Zuzana Roithová.
Komise dostala od parlamentu zelenou, Euractiv.cz, 10. 2. 2010
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/komise-dostala-od-parlamentu-zelenou-007068 (staženo 
15. 5. 2010)

62 Šafaříková, Kateřina, Abbás má podporu i peníze Unie, Lidové noviny, 3. 3. 2005



30

dosavadním směřováním v této sféře. Vztahy vůči třetím zemím by se měly odehrávat na 

jasné a předvídatelné politické linii za úzké spolupráce Komise, Parlamentu i Evropské rady. 

Teprve jednohlasný tón a konzistence zaujímaných stanovisek může Evropě zajistit trvalé a 

pevné místo na mezinárodní scéně. V tomto případě tedy platí nepřímá úměra – čím méně 

reprezentantů, tím se EU stává viditelnější jako jednotný a kredibilní partner.

2. 2. Vliv, role a postoje členských zemí EU

Klíčovým problémem výrazně degradujícím pozici EU v mezinárodním společenství 

je přetrvávající heterogenita postojů členských států. Jelikož jsou rozhodnutí přijatá v rámci 

druhého pilíře projektována vně území EU, případná odlišnost zahraničních politik 

jednotlivých členských států diskredituje roli EU jako významného světového aktéra. Pokud 

v zásadních rozhodnutích není dosaženo konsensu, jednotlivé státy pak postupují samostatně, 

což v konečném efektu činí zahraniční politiku výrazně „nespolečnou“.63 I v OSN je obraz 

EU poznamenán nedostatkem jednoty mezi členskými státy v postojích k zahraničně-

politickým tématům, a princip „nejmenšího společného jmenovatele“ v zahraniční politice 

EU je vnímán jako zdroj neefektivních a nespolehlivých rozhodnutí v mezinárodní aréně.64

2. 2. 1. Geneze formování postojů členských států

Vztah Evropy k regionu Blízkého východu se nezrodil ve vakuu, ale je výsledkem 

historické interakce a koexistence obou geografických oblastí. Velkou Británii a Francii pojí 

historické koloniální vazby na arabské země (v prvním případě zejména Palestinu a 

Jordánsko, v případě druhém Sýrii a Libanon), Španělsko si za svoji historii vybudovalo 

vztah k muslimské populaci, Německo si s sebou i přes sedmdesátiletý odstup stále nese 

břímě viny holokaustu a v populaci Nizozemí, Polska i již zmíněné Francie mají výrazné 

zastoupení Židé. S ohledem na odlišný historicko-kulturní vývoj je pochopitelná rozmanitost 

a heterogenita zájmů jednotlivých členských států EU.

                                                
63 König, P. - Lacina, L. - Přenosil, J., Učebnice evropské integrace, Brno: Barrister&Principal, 2007, str. 279
64 Sperling, J., Report on American Perceptions of the EU, in Lucarelli, Sonia - Fioramonti, Lorenzo, External 

Perceptions of the European Union as a Global Actor, London: Routledge, 2010, str. 220
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Události 90. let – rozpad sovětského bloku, válečný konflikt v bývalé Jugoslávii –

podnítily snahy o  sladění zájmů členských států. V postojích členských států ES/EU k 

izraelsko-palestinskému konfliktu lze od roku 1967 vysledovat postupnou konvergenci. 

Posílením názorové shody začala ES/EU častěji vystupovat jednohlasně na mezinárodní 

scéně, což výrazně ovlivnilo její prezentaci jako diplomatického aktéra a schopnost 

vykonávat vliv na palestinských územích. Diplomatické pole působnosti se rozšiřovalo spolu 

s vývojem diplomatických nástrojů, včetně zavedení Evropské politické spolupráce (1971), 

jmenování Zvláštního vyslance pro mírový proces na Blízkém východě (1996), Vysokého 

představitele pro SZBP (1999) a zprvu i členství v Kvartetu (od 2002).

Rozhodovací mechanismus EPS vyžadující konsensus posílil tendenci tradičně 

proizraelsky orientovaných členských států přiklonit se k arabské straně.65 Příkladem je 

Nizozemí, země zprvu ze zásady neutrální, která po válce roku 1967 zaujala přímočarý postoj 

a prohlašovala, že by Izrael neměl jednostranně anektovat arabská území, jež okupuje, a s 

odvoláním na Rezoluci RB OSN 242 argumentovala, že bezpečnosti nemůže být dosaženo 

teritoriální expanzí.66 Pod vlivem nových politických nástrojů EPS se začala nizozemská 

pozice proměňovat. Zatímco dříve Nizozemí na palestinský problém nahlíželo pouze jako na 

problém uprchlictví, v roce 1970 mu přiznalo i politickou dimenzi.67 O dva roky později, v 

zájmu implementace společné pozice vůči arabsko-izraelskému konfliktu, Nizozemí společně 

s Lucemburskem, Belgií, VB, Francií a Itálií hlasovalo pro rezoluci OSN, jež uvádí, že 

uznání palestinských práv je zcela zásadní pro dosažení arabské-izraelského míru.68

Opravdový průlom v zahraniční politice ES vůči Blízkému východu nastal během 

války roku 1973, kdy arabské státy užily „ropnou zbraň“ jako donucovací prostředek pro 

větší podporu v konfliktu.69 Podobně jako v roce 1967 i o šest let později byla počáteční 

reakce na arabský útok proti Izraeli „spíše fragmentovaná a značně odlišná“.70 Zatímco 

Nizozemí ve svém komuniké obviňovalo Egypt a Sýrii z eskalace konfliktu, Francie k jejich 

akci vyjádřila sympatie.71 Na společné schůzce ministrů zahraničí zemí ES, svolané 

mimořádně kvůli situaci na Blízkém východě, se nepodařilo dospět ke společné pozici a 

Francie a Velká Británie vynaložily velké úsilí, aby přesvědčily zbylé státy přijmout 

                                                
65 Nuttal, Simon J., European Political Co-operation, Oxford: Clarendon Press, 1992, str. 66
66 Soetendorp, Ben, Foreign Policy in the European Union: Theory, History and Practice, London and New 

York: Longman, 1999, str. 100
67 Soetendorp: 1999, str. 100 
68 Soetendorp: 1999, str. 100  
69 Soetendorp: 1999, str. 100 
70 Soetendorp: 1999, str. 101 
71 Nuttall: 1992, str. 93-94  
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komuniké volající po ukončení bojů a obnově jednání, jak to požaduje Rezoluce RB OSN 

242.72 Odpovědí arabské strany (přesněji Organizace arabských zemí vyvážejících ropu -

OAPEC)73 bylo následné selektivní ropné embargo - „přátelské země“ jako Francie a Velká 

Británie nemusely čelit žádným sankcím, oproti tomu na „nepřátelské země“ v čele s 

Nizozemím bylo uvaleno kompletní ropné embargo a země neutrální zaznamenaly snížení 

dodávek.74

Politický tlak vyvolaný embargem přiměl členské státy ES přehodnotit jejich náhled 

na původní text britsko-francouzské deklarace a na schůzce v Bruselu přijaly společnou 

deklaraci, v níž potvrdily nepřípustnost nabytí území silou a vyzývaly Izrael „k ukončení 

teritoriální okupace trvající od konfliktu v roce 1967“.75 Ačkoliv to měla v textu již Rezoluce 

RB OSN 242, deklarace byla prvním prohlášením, v němž se tehdejších devět členských států 

ES shodlo, že při úsilí o trvalý mír musí být brány v úvahu rovněž „legitimní práva“ 

Palestinců. Na Palestince už tedy nebylo nahlíženo jako na „uprchlíky“, ale jako na „národní 

identitu“.76 Ropné embargo bylo, s výjimkou Nizozemí, odvoláno.77 Pod dojmem těchto 

událostí státy, jež dosud zachovávaly neutralitu „zaujaly postoj k problému nebo alespoň 

postupovaly opatrněji vědomy si arabského vnímání situace“78, proto mělo Německo, 

Nizozemí a Dánsko pro francouzský pohled více pochopení. Obdobnou rétoriku přijala i 

Itálie. O rok později na jednání Palestinské legislativní rady bylo implicitně přijato dvoustátní 

řešení a tím tedy existence palestinského státu po boku Izraele.79 OSN následně pozvalo 

představitele Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Jásira Arafata k účasti na Valném 

shromáždění OSN, na němž byla přijata Rezoluce 3236, jež explicitně zakotvila právo 

Palestinců na sebeurčení.80 Tyto aktivity jasně ukázaly podporu ES palestinskému státu. 

Arabská „ropná zbraň“ dokázala ohrozit domácí legitimitu a ekonomickou stabilitu celého ES 

a vystavila tak členské země tlaku, aby sblížily své hodnoty a postoje k izraelsko-arabskému 

konfliktu. Surovinová závislost zemí ES se tedy ukázala být podstatným faktorem 

                                                
72 Nuttall: 1992, str. 94 
73 OAPEC bylo založeno v roce 1968 jako regionální sdružení zemí vyvážejících ropu. Zakládajícími státy 

byly Kuvajt, Líbye a Saudská Arábie. V roce 1973 se členem staly Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Irák, Katar, 
Sýrie a Spojené arabské emiráty.
OAPEC, OAPEC Establishment - http://www.oapecorg.org/en/aboutus/establishment.htm (staženo 30. 6. 
2010)
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75   Nuttal: 1992, str. 94-95
76 Nuttal: 1992, str. 95
77 Soetendorp: 1999, str. 101; Nuttal: 1992, str. 95-96 
78 Soetendorp: 1999, str. 101 
79 Parsons, Nigel, The Politics of the Palestinian Authority: From Oslo to al-Aqsa, New York and London: 

Routledge, 2005, str. 32-33
80 Parsons: 2005, str. 33
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ovlivňujícím směřování zahraničních politik jednotlivých států. 

90. léta se nesla především ve znamení diplomatických vyjednávání, opravdová  

zkouška soudržnosti ve vztahu k Blízkému východu nastala krátce po přelomu tisíciletí 

válkou v Iráku, v níž bohužel EU neobstála a její neschopnost vystupovat jednotně ve 

vnějších vztazích se zřetelně projevila. Jednotlivé členské země začaly otevřeně nesouhlasit s 

politikou USA na Blízkém východě, upustily od původně proamerické rétoriky a 

přeorientovaly se v zahraničních otázkách na Velkou Británii. V této době ještě teprve 

kandidátské země střední a východní Evropy stály po boku USA a jejich proamerická 

orientace je pochopitelná. Ve světle svých historických zkušeností se sovětskou intervencí 

jsou tyto země mnohem citlivější na otázky bezpečnosti v porovnání se zeměmi západní 

Evropy. Pouze USA prostřednictvím struktur NATO jsou schopny zajistit efektivní ochranu, 

zatímco EU je stále z vojenského hlediska „papírovým tygrem“ (paper tiger) neschopným 

poskytnout členským státům bezpečnostní garanci.81 Během irácké krize se projevil další 

negativní interní faktor, a sice nerovné postavení jednotlivých členských, respektive 

kandidátských zemí, EU. Země postkomunistického bloku začaly protestovat, že je s nimi 

zacházeno jako s druhořadými „chudými příbuznými“. Tento pocit byl umocňován zejména 

rétorikou Francie, od níž na adresu zemí „nové Evropy“ zaznělo, ať „během irácké krize 

raději drží jazyk za zuby“.82 Státy začleněné v páté vlně rozšiřování musely reflektovat 

vysoké požadavky na personální obsazení institucí EU. „Odliv mozků“ („brain-drain“) do 

institucí EU však znatelně oslabil jejich domácí personální kapacity, což mělo za následek 

posílení vlivu schopnějších členských států nad tehdejšími nováčky.83 Velké země, především 

Francie a Německo, si samy stěžují na podřadné zacházení ze strany USA a k novým zemím 

přitom přistupují se stejným despektem.

Tzv. velký třesk v rozšíření, kterým k unii v roce 2004 přistoupilo deset nových zemí 

střední a východní Evropy s sebou přinesl i navýšení heterogenity priorit a zájmů EU. Navíc 

si tyto země, na základě historické zkušenosti s násilným začleněním do socialistického bloku 

a relativně čerstvým znovunabytím suverenity, hájí svoji nezávislost a nejsou proto příliš 

nakloněny prohlubující se evropské integraci. Na druhé straně jsou však obyvatelé těchto 

států poměrně otevřeni myšlence evropské identity, v níž spatřují možnost snadného 

odpoutání se od komunistické minulosti. 

                                                
81 Neuhold: November 2003, str. 2
82 Neuhold: November 2003, str. 2 
83 Šedivý Jiří, The Impact of the New (Post-Communist) EU Member States on the CFSP, CFSP Forum, vol. 1, 

no. 3, November 2003, str. 8-9
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Nyní budou přiblíženy postoje velkých a pro region klíčových států – Francie, Velké 

Británie a Německa („EU-3“).

2. 2. 2. Francie

Francii pojí k regionu Blízkého východu nejužší vazby ze všech členských států dané 

jejím koloniálním působením v oblasti. Francie se vždy pokládala za motor ES, resp. EU, a 

od toho se odvíjí i její snaha zastávat  centrální úlohu v blízkovýchodním mírovém procesu. 

Vždy si počínala opatrně při tvorbě společné zahraniční politiky, v prvé řadě hájila své 

národní zájmy vázané v kontextu tohoto regionu na nerostné suroviny, zejména pak ropu.

Po skončení druhé světové války se Francie stala hlavním podporovatelem myšlenky 

sionistického státu a pomáhala Izraeli rozvíjet jeho nukleární kapacity. Francouzsko-izraelské 

vztahy vzkvétaly v 50. a 60. letech 20. století. V očích Francouzů byl Izrael klíčem ke 

stabilizaci Blízkého východu.  V roce 1963, jakmile se Francie vyvázala z komplikovaného 

sporu v Alžírsku, tehdejší prezident Charles de Gaulle přehodnotil francouzskou 

blízkovýchodní politiku a postupně nastavil antiizraelský zahraničně-politický kurz. Na konci 

května 1967, týden před vypuknutím Šestidenní války, nařídil de Gaulle zastavení veškeré 

francouzské vojenské pomoci Izraeli. Před rokem 1967 zaujímala Francie neutrální postoj a 

vyzývala Izrael k zastavení vojenských akcí a umožnění Francii, Velké Británii, USA a SSSR 

krizi řešit. Izraelský preemptivní útok na arabské armády však přiměl Francii přehodnotit její 

stanovisko a od té doby z Francie zaznívají nejsilnější hlasy po podpoře arabské strany.84

Rezoluci RB OSN 242, přijatou pod dojmem událostí z roku 1967, Francie vykládala jako 

požadavek úplného stažení Izraele z okupovaných území a s odvoláním na tento dokument se 

snažila mobilizovat mezinárodní společenství, aby na Izrael vyvinulo tlak a donutilo ho se 

stáhnout.85

Po ustavení EPS počátkem 70. let Francie nejvíce usilovala o zlepšení politické 

koordinace ES86, k čemuž jí nahrálo předsednictví Evropské radě v první polovině roku 1971. 

Francouzský ministr zahraničí Maurice Schumann využil této příležitosti k názorovému 

přiblížení ostatních členských států francouzskému pohledu a přednesl návrh společné pozice 

                                                
84 Soetendorp: 1999, str. 97-98
85 Soetendorp: 1999, str. 97
86 Smith, Karen E., European Union Foreign Policy in a Changing World, Cambridge: Polity, 2008, str. 31-32
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vůči Blízkému východu.87 Schválená mírnější podoba společné pozice byla v souladu s 

Rezolucí RB OSN 242. Diplomatický nástroj EPS tím umožnil ES učinit první krok k 

zaujmutí konzistentní pozice vůči Blízkého východu, přesto však ještě mělo k označení 

„jednotný aktér“ daleko. Ve své době byla Francie jediným členským státem Evropského 

společenství, který byl schopen plnit roli mediátora mezi ES a Blízkým východem. 

Dalšího průlomu v zahraniční politice k regionu Blízkého východu bylo dosaženo za 

J. Chiraca. Ten navázal na de Gaulleovy snahy o posílení francouzského vlivu ve světě a 

zejména na Blízkém východě. Francii prezentoval jako pro-arabskou alternativu mírotvorce 

vůči izraelsky laděné politice USA. Henri Hejdenberg, někdejší prezident židovské 

organizace CRIF (Conseil Representatif des Institutions Juives de France), na adresu 

bývalého francouzského prezidenta Jacquea Chiraca pronesl, že „nikdy nerozuměl Izraeli a 

Izraelcům, jejich pocitu nebezpečí a izolace uvnitř nehostinného arabského světa“ a 

poznamenal, že Izraelci vnímají Francii a potažmo celou EU jako obránce PA a to je 

důvodem izraelských snah o eliminaci evropského vlivu v blízkovýchodní diplomacii.88

Podezřívavost Izraele vůči francouzské politice pramení v dobách druhé světové války, kdy 

kolaborantský vichystický režim maršála Pétaina ve spolupráci s nacisty deportoval na 80 

000 Židů do vyhlazovacích táborů. Francouzská politická elita se dodnes snaží očistit Francii 

od nacistické minulosti. Následná podpora OOP ze strany Francie se zdá přinejmenším 

zvláštní s ohledem na arabsko-německé spojenectví za druhé světové války.89 Francie se 

postavila za uznání státu Palestina mezinárodním společenstvím ještě dříve, než budou pevně 

stanoveny jeho hranice, aby mírová jednání neustrnula na mrtvém bodě. Francouzský ministr 

zahraničí Bernard Kouchner podpořil tuto myšlenku v deníku Journal du Dimanche slovy: 

„Je možné si představit rychlou deklaraci a okamžité uznání palestinského státu 

mezinárodním společenstvím, dokonce dříve, než budou vyjednány jeho hranice. Byl bych 

tomu nakloněn.“90 Podle francouzského premiéra Francoise Fillona byl Kouchnerův návrh 

dokladem ochoty Francie „urychlit (mírový) proces a převzít iniciativu k obnovení 

jednání.“91

                                                
87 Soetendorp: 1999, str. 99 
88 Průzkum veřejného mínění deníku Liberation odhalil, že více než dvojnásobek Francouzů (31%) připisuje 

odpovědnost za konflikt Izraeli, zatímco palestinskou stranu viní jen 15% respondentů.  
France and the Middle East Conflict: A Problem for Jews and Israel 
http://www.adl.org/international/lfe/lfe_11_00.asp (staženo 10. 7. 2010) 

89 http://christianactionforisrael.org/medigest/dec96/france.html (staženo 14. 7. 2010)
90 France puts case for recognising Palestinian state

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE61K0BC.htm (staženo 10. 7. 2010)
91 France puts case for recognising Palestinian state

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE61K0BC.htm (staženo 10. 7. 2010)
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2. 2. 3. Velká Británie

Velká Británie společně s Francií jsou zeměmi s dlouhodobými historickými vazbami 

na blízkovýchodní region. Po první světové válce byl Velké Británii svěřen mandát 

Společnosti národů nad Palestinou, při jehož výkonu bylo následkem pragmatické politiky 

Velké Británie, slibující a podporující střídavě izraelské a palestinské právo na vlastní stát 

rozkládající se na tomtéž území, zasazeno semeno současného blízkovýchodního sváru. 

Během Šestidenní války se Velká Británie názorově pohybovala spíše uprostřed a tradičně 

vsadila na pragmatickou strategii. Snažila se uchovat si neutrální tvář, ale doufala v dosažení 

mezinárodního řešení konfliktu, aniž by tím znepokojila svého s Izraelem spřízněného 

spojence - USA.92 Tuto strategii si Velká Británie uchovala dodnes. Koncem 90. let byl v 

závislosti na zhoršení průběhu mírového procesu vtažen tehdejší premiér Tony Blair do 

blízkovýchodního problému více, než původně zamýšlel. K oteplení britsko-izraelských 

vztahů došlo na samém sklonku 90. let s nástupem Ehuda Baraka do izraelského 

premiérského křesla. Po krachu jednání v Camp Davidu v roce 2000 stál Tony Blair v čele 

evropské kritiky vůči Jásiru Arafatovi. Pochyboval, zda je Arafat vůbec ochoten jednat s 

Izraelem a podporoval výměnu palestinského vedení, konkrétně za flexibilnějšího Mahmúda 

Abbáse. Drtivé vítězství Ariela Šarona nad Ehudem Barakem v roce 2001 přijal Blairův 

kabinet s obavami. Události z 11. září 2001 sblížily britskou a americkou blízkovýchodní 

zahraniční strategii, což vyústilo společnou invazí do Iráku, jež silně otřásla nejen Blairovou 

politickou pozicí, ale pověstí Velké Británie jako takové. Průzkum veřejného mínění 

Connecting Futures Survey organizovaný Britskou radou odhalil, že 37 procent obyvatel 

blízkovýchodního regionu spatřuje příčinu poklesu britské reputace právě v jejím zahraničně-

politickém postoji korespondujícím se strategií USA.93 S nástupem Gordona Browna do 

premiérského úřadu v roce 2007 upustila Velká Británie od výlučné podpory Izraeli a zaujala 

vůči němu kritičtější postoj.94 Mark Leonard a Conrad Smewing ve své studii Public 

Diplomacy in the Middle East pro znovuzískání ztracené reputace doporučují, aby se v 

krátkodobém horizontu Velká Británie zaměřila na odlišení své zahraniční politiky od té 

americké a v delší časové perspektivě pak na navázání pevnějších vazeb s arabskými zeměmi 

                                                
92 Soetendorp: 1999, str. 96-99
93 Press Release, Britain Must Fund „Strategy for Hearts and Minds“ in Middle East, The Foreign Policy 

Centre, 26 February 2003
94 Lochery, Neill, Present and Post-Blair British Middle East Policy, The Begin-Sadat Center for Strategic 

Studies, Israel: Bar-Ilan University, 2007, str. 12-15
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podněcováním sociálních a politických reforem.95

Izraelsko-palestinský konflikt byl situován do centra britské blízkovýchodní strategie 

za premiéra Tonyho Blaira.96 Častým terčem kritiky i od jeho stranických kolegů ale byla 

jeho viditelná proizraelská orientace, která se projevila zejména v průběhu války Izraele s 

libanonským Hizballáhem v létě 2006.97 Zahraniční politika Velké Británie za Blairovy éry 

byla často s trochou nadsázky označována za dvousměrnou – jeden směr určoval premiér, 

druhý Zahraniční úřad (Foreign Office). Nekoordinovanost obou proudů se projevila právě v 

reakci na izraelsko-libanonský konflikt, kdy na jedné straně T. Blair hájil Izrael, na straně 

druhé Zahraniční úřad neskrýval vůči Izraeli svoji skepsi pramenící již z dob britského 

mandátního působení na území Palestiny. Neill Lochery vyvodil pět příčin spíše 

antiizraelského postoje Zahraničního úřadu: (1) odkaz koloniální éry – Velká Británie předala 

mandát nad Palestinou do rukou OSN pod tlakem sionistického hnutí; (2) strategický význam 

Arabů pro Velkou Británii – v průběhu druhé světové války se snažila Británie o užší vazby s 

Araby vedené obavou z možného spojenectví Arabů a nacistického Německa proti Izraeli, po 

ustavení Izraele převládly v britské zahraniční politice energetické motivy a tím orientace na 

arabskou ropu; (3) „stará škola“ Lawrence z Arábie – zatímco diplomatické působení v 

arabských zemích bylo v 50. a 60. letech nahlíženo jako výrazný kariérní postup, pozice 

diplomata v Tel Avivu byla pokládána za kariérní konec; (4) Izrael jako okupační mocnost po 

1967 – Izrael je z pohledu Zahraničního úřadu označován za agresora a jeho politika vůči 

Palestincům po roce 1967 za zdroj pnutí ve vzájemných vztazích; (5) antisemitismus na 

Zahraničním úřadě – protižidovské smýšlení na půdě Zahraničního výboru bylo ale 

nejobtížněji měřitelné a tedy i těžce prokazatelné.98 Dnes již není Zahraniční úřad považován 

za hlavní nástroj britské zahraniční politiky. Pokles jeho významu nastal v návaznosti na 

rozpad Britského impéria a umocněn byl vládou Margaret Thatcherové, která centrum 

plánování zahraniční politiky přesunula na Downing Street No. 10. Současná blízkovýchodní 

strategie odpovídá tomuto novému modu operandi Zahraničního úřadu.99

                                                
95 Press Release, Britain Must Fund „Strategy for Hearts and Minds“ in Middle East, The Foreign Policy 

Centre, 26 February 2003
96 http://www.number10.gov.uk/output/Page10409.asp (staženo 30. 6. 2010)
97 Lochery: 2007, str. 3
98 Lochery: 2007, str. 4-7 

www.fco.gov.uk (staženo 3. 7. 2010)
99 Lochery: 2007, str. 8
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2. 2. 4. Německo

Německou politiku vůči Blízkém východu je nutné nahlížet v historickém kontextu. 

Vlivem událostí druhé světové války Německo cítí vůči Židům historickou vinu, která se 

promítá do celkového národního postoje k izraelsko-palestinskému konfliktu a která zprvu 

působení Německa v regionu zcela paralyzovala. Důvodem, proč byla pro Německo politika 

vůči Blízkému východu až druhořadou záležitostí bylo také jeho poválečné rozdělení, kdy 

Západní Německo zaujímalo postoj shodný s USA a NATO a Východní Německo přejímalo 

stanoviska Sovětského svazu.100 V průběhu studené války bránila navázání užších 

diplomatických vztahů s Izraelem tzv. Hallsteinova doktrína – v případě oteplení vazeb SRN 

– Izrael hrozily arabské státy sblížením s NDR, jež tíhla v souladu s ostatními státy Varšavské 

smlouvy k antisemitské orientaci. Tento krok by však nevyhnutelně vedl k ještě většímu 

oddálení obou německých států, což nebylo v zájmu ani jednoho z nich. Počátky 

zainteresovanosti a angažovanosti na Blízkém  východě lze pozorovat až s implementací 

prvních společných politik ES vůči regionu.101 Během Šestidenní války se Německo odmítlo 

přiklonit k jedné či druhé straně a zakládalo si na zachování „přátelských vztahů“ s 

arabskými státy a „dobrého partnerství“ s Izraelem.102

Ve vztahu k regionu Blízkého východu si Německo určilo dva primární cíle – navázat 

interregionální spolupráci a vyřešit izraelsko-palestinskou otázku. Za hlavní motivy 

podněcující německý zájem na mírovém uspořádání a stabilitě v regionu lze vytknout: (1) 

odpovědnost za stát Izrael a palestinská území a jejich obyvatelstvo; (2) intenzivní politicko-

ekonomicko-kulturní vazby zejména ve vztahu k Izraeli; (3) riziko možného „přelití“ (spill-

over) konfliktu do Evropy; (4) riziko narůstajícího počtu uprchlíků nacházejících útočiště na 

území Německa; (5) zajistit bezpečnost pro regionální trhy; (6) zajistit si přístup 

k energetickému bohatství regionu.103

Ústřední úlohu v německé blízkovýchodní politice vždy sehrávaly netradiční vztahy 

s Izraelem. Německý kancléř Willy Brandt v roce 1973 u příležitosti své první návštěvy

                                                
100 V polovině 60. let Bonn uznal existenci Státu Izrael, arabské státy zareagovaly zmrazením diplomatických

styků se Západním Německem a do konce 60. let uznaly naopak Východní Německo.
Schwanitz, Wolfgang G., German´s Middle East Policy, Global Politician, 15. 10. 2007     
http://www.globalpolitician.com/23628-germany (staženo 7. 7. 2010)

101 Vice v Allen, D., Pijpers, A., European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict, The Hague: 
Martinus  Nijhoff Publishers, 1984, str. 91-107  

102 Soetendorp: 1999, str. 99
103 Perthes, Volker, Germany and the Middle East. Interests and Options, Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, 2002, 

str. 38
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v Izraeli označil vzájemné vztahy za „normální se zvláštním charakterem“.104 Z německého 

úhlu pohledu je prerekvizitou k dosažení bezpečnosti Izraele existence životaschopného 

palestinského státu. Podpora budování budoucího státu Palestina se tím stala jednou 

z hlavních priorit německé zahraniční politiky a podílí se na ní po finanční stránce, ať již 

přímo, či nepřímo, nejvíce ze všech evropských zemí. Volker Perthes v publikaci Germany 

and the Middle East. Interests and Options (2002) s trochou nadsázky označuje Německo za 

„porodní bábu“105 samostatného palestinského státu. Na druhé straně však německá podpora 

v tomto směru není bezvýhradná, ale je odvislá od povahy budoucího státního uspořádání. 

Musí se jednat o „demokratický stát, který respektuje lidská práva a je připraven pokojně 

spolupracovat se svými sousedy.“106 Navzdory speciálním německo-izraelským vztahům jsou 

v politické rovině požadavky Německa na obě strany konfliktu totožné s ostatními zeměmi 

evropské sedmadvacítky. Konkrétně ve shodě s EU vyzývá Izrael k dodržování uzavřených 

dohod, odmítání politických a teritoriálních změn dosažených v průběhu války a jasné 

zřeknutí se osadnické politiky.  Dnes je Německo obezřetné vůči následkům vzrůstající 

závislosti západní Evropy na arabských zásobách ropy a současně se začíná vzdalovat od 

původní politiky bezvýhradné podpory židovského státu vedené „německou morální vinou 

vůči obětem nacistického Německa“.107 Tento odklon od jednostrannosti rovněž umocňuje 

fakt stále vzrůstajícího zastoupení muslimských přistěhovalců v populaci dnešního Německa, 

jež musí být při určování zahraničně-politické koncepce brán v úvahu. Zřetelně se projevil 

např. během irácké krize, kdy Německo, do té doby kopírující transatlantickou vizi 

blízkovýchodní politiky, odmítlo americko-britskou „hard-power“ strategii.

Renomé, jež EU na mezinárodní scéně má, je výslednicí mnoha faktorů. Kromě výše 

uvedených, tj. neefektivity rozhodovacích mechanismů, personální fragmentace a 

nesoudržnosti v utváření zahraniční politiky EU, se do celkové prezentace negativně promítá 

i častá nekonzistence vnější politiky, což má za následek neporozumění, co EU vůbec je a 

jaká stanoviska a hodnoty zastává v globální politice. I politické elity upozorňují na 

nedostatek konzistence mezi tím, co EU hlásá a co ve skutečnosti činí.108 Již bývalá 

ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albright na adresu EU prohlásila: „Abyste 

                                                
104 Perthes: 2002, str. 34
105 Perthes: 2002, str. 15
106 Perthes: 2002, str. 15
107 Soetendorp: 1999, str. 99
108 Sperling in Lucarelli – Fioramonti: 2010, str. 223
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porozuměli Evropě, musíte být génius!“109 Tato jistá forma netransparentnosti a 

nepředvídatelnosti s sebou nese další negativní rys, jímž je nedůvěryhodnost. Nedostatek 

důvěryhodnosti může mít neblahý důsledek pro EU, protože může oslabit její politickou a 

ekonomickou moc. Zároveň může tento negativní náhled na EU zvnějšku posílit 

euroskeptické tendence uvnitř EU.110

Již v úvodu této kapitoly zaznělo, že EU na území PA vystupuje v roli „dárce“ 

(bilaterální rovina) a „mediátora“, přičemž první výrazně dominuje na úkor druhé z důvodu 

aplikace odlišného modelu rozhodování. Zatímco EU upevnila svoji pozici primárního aktéra 

ve sféře finanční a ekonomické pomoci, její role hráče v izraelsko-palestinském konfliktu je i 

nadále klasifikována jako sekundární.111 Mocenský monopol si doposud udržely USA, vedle 

nichž je na EU nahlíženo jako na normativní moc (soft power) doplňující USA.112  V 

muslimských zemích (od Iránu po Libanon a Palestinu) je patrná podpora výraznější role EU 

jako diplomata při řešení mezinárodních krizí a uvítali by významnější roli EU jako 

nezávislého mediátora. V Palestině, kde se mnohé evropské vlády těšily náklonnosti PA za 

jejich politickou podporu arabské strany, EU je jednoduše pokládána za dárce a poskytovatele 

pomoci než za důvěryhodného zprostředkovatele jednání.113 Zajímavým důkazem dominance 

ekonomické „tváře“ EU je i fakt, že zahraniční média o EU informují častěji v kontextu 

ekonomickém než politickém a sociálním.114

Ač se EU snaží prezentovat jako nestranný aktér, ve vládách členských států i u širší 

evropské veřejnosti převládá názor, že příčinou konfliktu je primárně čtyřicet let izraelské 

okupace, bez níž by mohl být celý spor již dávno ukončen a mír by nastal nejen mezi 

                                                
109 EU Facts - France

http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSMS/MS3.htm (ke dni 3. 5. 2010)
110 Sperling in Lucarelli – Fioramonti: 2010, str. 223
111 Z kraje 90. let se EU dokumentem The Return of Peace in the Middle East situovala do role pomocníka s 

cílem stimulovat zájem izraelské strany o přímý kontakt s protistranou. Jakmile však  byla dohoda uzavřena, 
obrátily se obě strany na USA jako smluvního garanta. V počátcích mírového procesu tak EU zůstala stranou 
bilaterálním vyjednáváním a hrála aktivnější roli pouze  v multilaterálních arabsko-izraelských rozhovorech. 
Za účelem většího zviditelnění EU v oblasti byla  v roce 1996 ustavena nová funkce, a sice Zvláštní 
představitel EU pro mírový proces na Blízkém východě. Tento mandát zahrnoval pozorování oboustranného 
vyjednávání, přispívání k implementaci mezinárodních dohod a jednání v případě nesouladu. Jako první byl 
do této funkce zvolen Miguel Angel Moratinos, který sehrával významnou roli za scénou diplomatického 
vyjednávání.
Např. při vyjednávání ohledně tzv. Hebronského protokolu podepsaného v lednu roku 1997, který 
představoval vůbec první dohodu mezi PLO a izraelským parlamentem vedeným stranou Likud Benjamina 
Netanyahua. 

112 Santoro, Simona - Nasrallah, Rami, Conflict and hope: The EU in the eyes of Palestine, In: Lucarelli, Sonia -
Fioramonti, Lorenzo, External Perceptions of the European Union as a Global Actor, London: Routledge, 
2010, str. 88-91

113 Sperling in Lucarelli – Fioramonti: 2010, str. 223
114 Sperling in Lucarelli – Fioramonti: 2010, str. 220
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Izraelem a Palestinou, ale stabilita by zavládla šířeji v celém regionu Blízkého východu.115

Během posledních desetiletí doznalo tedy evropské veřejné mínění značných proměn. Temný 

stín holokaustu je u dnešní mladé generace nepoznamenané osobním prožitkem války 

odsunut do pozadí, naopak do popředí se vlivem sílícího zastoupení muslimů v zemích EU 

dostává propalestinský postoj s často až neskrývanými sympatiemi k radikálním a násilným 

palestinským metodám boje.116 I přes individuální odlišnosti vytvořila však EU v průběhu 

posledních čtyř desetiletí spíše konzistentní systém společných principů a pozic vůči 

izraelsko-palestinskému konfliktu. Všech dvacet sedm členských států se dnes jednomyslně 

shoduje na dvoustátním řešení (tzv. two-state solution). Tajemství shody tkví v obecné 

formulaci bodů, s níž se ztotožňuje větší část mezinárodního společenství včetně 

blízkovýchodního Kvartetu.117 Přestože došlo k viditelnému posílení soudržnosti mezi 

členskými státy, spíše než jako nezávislý diplomatický hráč sama EU realisticky svoji roli 

definuje jako „doplňkovou k vůdčí roli USA“.118 Prostřednictvím ekonomické pomoci119 si 

EU dokázala vybudovat „image“ jednotného aktéra. Do výhry Hamásu se EU dařilo 

uplatňovat a hájit své zájmy prostřednictvím finanční pomoci, v níž nebyla žádným 

způsobem vnějším prostředím limitována a disponovala s finančními zdroji dle vlastního 

uvážení. Jak bude podrobněji rozvedeno ve čtvrté kapitole, s ohledem na povolební situaci a 

své závazky plynoucí z členství v Kvartetu tuto výsadu ztratila. 

                                                
115 Pijpers, Alfred, The EU and the Palestinian-Israeli Conflict: The limits of the CFSP, Jerusalem: Hebrew 

University, June 2007, str. 2
http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070911_cesp_paper_pijpers.pdf (staženo k 20. 3. 2010)
Lochery: 2007, str. 7

116 Pijpers: June 2007, str. 2
http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070911_cesp_paper_pijpers.pdf (staženo k 20. 3. 2010)

117 Pijpers: June 2007
http://www.clingendael.nl/publications/2007/20070911_cesp_paper_pijpers.pdf (staženo k 20. 3. 2010)

118 European Commission, The Role of the European Union in the Middle East Peace Process and Its Future 
Assistance, Rapid: Press Releases, Europa, 16. 1. 1998
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/98/37&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en (staženo 25. 3. 2010)

119 Z členských států EU vydává ze svých prostředků na pomoc PA nejvíce Německo, Itálie, Velká Británie a 
Švédsko.
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3. Analýza vnějších faktorů limitujících výkon zahraniční 

politiky EU ve vztahu k procesu formování palestinské 

státnosti

Region Blízkého východu je pro svoji geografickou polohu významnou křižovatkou, 

na níž se střetává evropská kultura s asijskou a africkou, což z něho činí oblast značně 

nestabilní a náchylnou ke konfliktům. Na konfliktní potenciál ostatně upozornil již Samuel 

Huntington ve své proslulé knize Střet civilizací, v níž mimo jiné varoval před násilným 

prosazováním západních politických hodnot do „nezápadního“ kulturního prostředí.

V posledních letech byl region Blízkého východu svědkem vzestupu politického 

islámu. V Egyptě se opoziční Muslimské bratrstvo s úspěchem účastnilo parlamentních voleb 

2005 (zisk 20% mandátů), jeho palestinská odnož Hamás v lednu 2006 dokonce vzešla z 

parlamentních voleb k velkému údivu celého světa jako vítěz. V jižním Libanonu sehrává 

viditelnou roli ve vládě militantní Hizballáh,  saúdskoarabské politice dominuje 

ultrakonzervativní wahabbismus a Írán zůstává zapřísáhlou šíitskou teokracií. Tento vývoj 

pochopitelně nenechává Evropu ani USA klidnými, a to zejména pro jejich energetické zájmy 

v oblasti vyplývající ze závislosti na arabských zásobách ropy a v menší míře i zemním 

plynu. Odtud pramení snaha obou velmocí o stabilizaci regionu, o níž usilují šířením a 

implementací západních hodnot - demokracie, vlády práva a dodržování lidských práv – do 

arabského prostředí. Toto úsilí vyvolalo rozsáhlou debatu o kompatibilitě demokratických 

principů s rysy islámu. Praxe nedávných let prokázala demokratizační tendence v arabských 

společnostech, avšak s tím rozdílem, že zatímco v euro-americkém kontextu probíhala 

demokratizace postupně v pozvolných vlnách, arabské státy nastoupily cestu velmi 

dynamické transformace, v níž během několika let díky finančnímu objemu plynoucího z 

objeveného ropného bohatství nastal překotný přerod z kmenového společenství přímo na 

společnost moderního typu. K současné podobě tamní společnost nedospěla sama, ale byla jí 

vtištěna uměle z vnějšího prostředí, sama společnost nebyla na tak rychlou změnu připravena, 

což představuje značné riziko pro další vývoj.120

Co se týče regionální soudržnosti, ani Blízký východ neminuly napříč historií 

                                                
120 Na toto téma hovořil na pražské mezinárodní konferenci „Demokratizace ve vnějších politikách EU“ konané 

ve dnech 22. - 23. 9. 2006 americký vědec Laith Kubba.
Democratisation in EU External Policies: Objective or Side-effect?, Praha: Asociace pro mezinárodní 
otázky, 2007, str. 44
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integrační tendence, vždy však narazily na neochotu autokratických vládců vzdát se části své 

moci. Dnes se státy setkávají na půdě Ligy arabských států (LAS), aby koordinovaly 

spolupráci ve sféře ekonomické, politické, bezpečnostní i kulturní. Avšak efektivita této 

politické platformy je, podobně jako v případě EU, v praxi častokrát paralyzována rozdílnými 

ekonomicko-politickými zájmy členských států.121

Historický vývoj Blízkého východu byl veden dle logiky hry s nulovým součtem, tedy 

zisk jedné strany na úkor ztráty strany druhé. Dnes jsou státy této „horké“ oblasti silně 

provázány, jejich budoucnost je nevyhnutelně propojena, což musí být bráno v úvahu i při 

řešení izraelsko-palestinského konfliktu, který není možné řešit izolovaně od okolního 

prostředí popřením role sousedních států. Jak přiznává izraelská ministryně zahraničí Tzipi 

Livni: „Chybovali jsme v minulosti tím, že jsme nedostatečně zahrnuli do mírového procesu 

konstruktivní regionální aktéry.“122

V předchozí kapitole bylo poukázáno na limitující faktory vycházející z interní 

struktury EU a tato část práce bude věnována druhé dimenzi promítající se do charakteru 

zahraniční politiky, a sice dimenzi vnějších vlivů. Analýza bude vedena, tak jako v předchozí 

části, ve dvou rovinách, tj. v rovině institucionálně-normativních aspektů mezinárodního 

společenství s akcentací role Organizace spojených národů a ad hoc uskupení v podobě 

Kvartetu a následně sestoupí o stupeň níže na úroveň jednotlivých státních aktérů, s nimiž se 

EU při řešení izraelsko-palestinské otázky dostává do interakce.

3. 1. Mezinárodně-právní závazky a aspekty

Roku 1974 bylo Palestincům na základě deklarace OSN přiznáno právo na sebeurčení 

a národní suverenitu. Za jediného legitimního reprezentanta byla Valným shromážděním OSN 

i arabskými zeměmi uznána Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Diplomatický statut 

OOP přiznala dále i Indie, Rakousko, Kypr či země sovětského bloku. Válka v Perském 

                                                
121 Liga arabských států vzešla z konference v Káhiře v březnu 1945 s motivem navázat a koordinovat 

regionální spolupráci. Zakládajícími státy byly Egypt, Irák, Jemen, Jordánsko, Libanon, Saudská Arábie a 
Sýrie. Nyní organizace čítá na 22 členů. 

122 Livni, Tzipi, The Peace Alternative, 18. 6. 2006 
http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/Foreign+Minister+Livni/Speeches+interviews/The+Peace
+Alternative+18-Jun-2006.htm (staženo ke dni 13. 4. 2010)
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zálivu dala impulz k zahájení jednání mezi Izraelem a dalšími arabskými státy a o dva roky 

později v roce 1993 byla podepsána dohoda v Oslo o omezené autonomii arabského 

obyvatelstva v pásmu Gazy a části Západního břehu Jordánu. Madridská konference zahájená 

v říjnu 1991 a navazující vyjednávací proces z Oslo představovaly pro ES, resp. EU zcela 

jedinečnou příležitost k posílení svého vlivu na Blízkém východě. Je pravdou, že konference 

v Madridu probíhala spíše na úrovni bilaterálních jednání mezi USA a Izraelem, což v 

konečném důsledku učinilo ES „neviditelným“, avšak respekt, který si společenství získalo 

svojí ekonomickou odborností mu vynesl „místo u stolu“.123 ES/EU se proto soustředila na 

rozvoj svého působení na Blízkém východě prostřednictvím podpůrné strukturální zahraniční 

politiky. Přestože dohody z Oslo explicitně nespecifikovaly kompletní stažení Izraele z 

palestinských území, ani komplexně neřešily otázku návratu palestinských uprchlíků, EU, 

spolu s ostatními zainteresovanými aktéry, považovala tyto dohody za důležitý krok vpřed v 

arabsko-izraelských vztazích. 

Ve druhé polovině roku 2002 se snahy PA, za podpory blízkovýchodním Kvartetem 

(USA, EU, OSN, Rusko) iniciovaného plánu tzv. Cestovní mapy („Road Map“)124, 

soustředily na čtyři priority: (1) znovu nabýt kontrolu nad palestinským územím a držet 

mocenský monopol, (2) reformovat a posílit veřejné instituce a otevřít politický systém větší 

a všeobecné participaci, (3) redukovat či zcela eliminovat násilí zacílené na Izraelce a (4) 

obnovit jednání s Izraelem s cílem implementace Cestovní mapy. Již na počátku však bylo 

zřejmé, že cíle Cestovní mapy jsou natolik ambiciózní, než aby jich mohlo být dosaženo. 

Nereálný byl především jejich časový rámec – problematické otázky, jež byly jablkem sváru 

po celá desetiletí, nebylo možné náhle vyřešit k oboustranné spokojenosti v horizontu tří let. 

Za pozitivní přínos lze označit alespoň dílčí strukturální změny v PA – ustavení funkce 

premiéra, schválení prozatimní ústavy či redukce a reforma bezpečnostních složek.125

EU vyjádřila podporu budování samostatného Palestinského státu již v 90. letech a 

smluvně ji zakotvila Berlínská deklarace roku 1999.126 Myšlenka palestinské státnosti byla 

                                                
123 Le More, Anne, International Assistance to the Palestinians after Oslo: Political Guilt, Wasted Money, 

London and New York: Routledge, 2008, str. 88
124 Cestovní mapa byla iniciována na summitu v Šarm aš-Šajchu v dubnu 2004. Představuje třífázový 

diplomatický plán navržený USA, EU, OSN a Ruskem, pomocí něhož mělo být do tří let dosaženo mírového 
řešení izraelsko-palestinského konfliktu. První fáze měla ukončit násilí, druhá dát vznik Palestinskému státu 
a závěrečnou třetí fází měl být podpis dohody mezi Palestinským státem a Izraelem do konce roku 2005, v 
níž by byly jasně řešeny otázky východního Jeruzaléma, hranic, izraelských osad a uprchlíků.
Text v anglickém znění dostupný na http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2989783.stm (staženo 30. 6. 
2010)

125 Čejka: 2007, str. 234-235
126 European Council, Berlin European Council 24 and 25 March 1999: Presidency Conclusions
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dále prohloubena Sevilleskou deklarací z roku 2002, v níž bylo specifikováno dvoustátní 

řešení. Toto řešení počítalo s ustavením "demokratického, životaschopného, mírového a 

svrchovaného" Palestinského státu po boku Izraele, s hranicemi, jež byly vytyčeny před 

izraelsko-arabskou válkou v roce 1967.127  EU prostřednictvím svých zahraničně-politických 

iniciativ navázala vztahy s oběma stranami konfliktu, a to jak na multilaterální, tak bilaterální 

úrovni. Rámcem pro budování vztahů EU s PA, resp. Izraelem, bylo nejprve Euro-

středomořské partnerství (Euro-Mediterranean Partnership, EMP) a později na něho 

navazovala Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP), jež byla 

konkrétnější a vymezila i časový horizont pro dosažení stanovených cílů, které byly v 

souladu s obecnějšími politikami EU. Soudržnost však byla narušena v momentě, kdy mělo 

být ENP převedeno do praxe. Ze strachu ze vzestupu radikálního islámu EU upustila od 

proklamovaných demokratických hodnot a pragmaticky se uchýlila k podpoře Arafatovy 

autokracie a izolaci demokraticky zvoleného Hamásu (viz 4. kapitola). 

3. 1. 1. OSN

Organizace spojených národů (OSN) je již více než šedesát let výrazným hráčem na 

mezinárodní scéně. Počátky působení OSN v oblasti Blízkého východu lze vysledovat již 

krátce po skončení druhé světové války. Po první světové válce byl svěřen Velké Británii 

mandát Společnosti národů (SN) nad Palestinou. Na místo stabilizace se však situace na 

palestinském území vyhrotila a obrátila proti britské správě, v roce 1947 proto Velká Británie 

požádala OSN, jež po druhé světové válce navázalo na činnost SN, o převzetí palestinského 

mandátu. OSN následně sestavilo jedenáctičlennou komisi, jež byla pověřena analýzou 

konfliktu a návrhem řešení. Výsledkem byl plán na rozdělení Palestiny na dvě části –

židovskou a arabskou -  s Jeruzalémem pod mezinárodní správou. Nehledě na vlnu nevole 

vzešlou ze strany Arabů vyslovilo Valné shromáždění OSN tomuto návrhu v listopadu 1947 

Rezolucí 181128 souhlas. Britské jednotky opustily území v květnu následujícího roku a 

bezprostředně poté dne 14. května 1948 Židé vyhlásili samostatný Stát Izrael129 na území jim 

                                                                                                                                                       
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/ACFB2.html (staženo 21. 3. 2010)

127 Council of the European Union, Seville European Council 21 and 22 June 2002: Presidency Conclusions
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/72638.pdf (staženo 15. 3. 2010)

128 Text v anglickém i francouzském znění dostupný na
http://www.undemocracy.com/A-RES-181(II).pdf (staženo 17. 6. 2010)

129 Stát Izrael vstoupil do struktur OSN na základě Rezoluce Valného shromáždění OSN 273 z 11. května 1949. 
OSN přijalo Izrael za svého člena s podmínkami, že implementuje Rezoluci 181(s cílem vytvoření dvou 
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přiřčeném v plánu OSN. Tento krok zažehl plamen násilí, jenž přerostl ve válečný konflikt, 

během něhož Izrael obsadil 77 procent palestinského území a 800 tisíc Palestinců bylo 

nuceno opustit své domovy.130 Na problém uprchlictví reagovalo OSN o rok později 

založením UNRWA (United Nations Relief and Welfare Agency) s primárním cílem pokrýt 

základní potřeby palestinských utečenců v uprchlických táborech do doby, než bude nalezeno 

politické řešení situace.131 Rezoluce Valného shromáždění 194 z 11. prosince 1948 stanovila, 

že by těm palestinským uprchlíkům, kteří se chtějí vrátit a žít v míru se svými sousedy mělo 

být přiznáno právo návratu v co nejkratší možné lhůtě a finanční kompenzace ztrát na 

majetku těm, kteří se vrátit nechtějí.132

K další eskalaci konfliktu, známé pod označením „Šestidenní válka“, došlo téměř o

dvacet let později v roce 1967. Ze strachu z napadení Izrael zaútočil na Egypt, Sýrii, 

Jordánsko a Irák. O šest dní později však byly střety z podnětu Rady bezpečnosti OSN 

ukončeny a na její půdě byla dne 22. listopadu 1967 přijata Rezoluce 242133, jež měla obnovit 

mír v regionu. Její text vyzýval k(e) (1) stažení izraelských jednotek z veškerého 

okupovaného arabského území dobytého během Šestidenní války (tj. z Golanských výšin, 

Západního břehu Jordánu, Pásma Gazy a Sinajského poloostrova), (2) uznání Státu Izrael 

mezinárodním společenstvím, (3) respektování práva každého státu regionu na svrchovanost, 

územní integritu, politickou nezávislost a existenci v míru (včetně Izraele, Egypta, Jordánska, 

Sýrie), (4) řešení problému palestinských uprchlíků, (5) zajištění svobodné plavby v 

mezinárodních vodách a (6) garanci bezpečných hranic mezi sousedícími státy oblasti. 

Všechny předmětné státy rezoluci podepsaly s výjimkou Sýrie. Palestinci po mnoho let 

rezoluci odmítali s odůvodněním, že neuznává explicitně jejich právo na národní sebeurčení 

či na návrat do své domoviny. Výzvou k uznání existence každého státu v oblasti by přijetím 

rezoluce Palestinci došlo pouze k jednostrannému uznání Státu Izrael, aniž by se téhož 

dostalo i palestinské straně. Záhy se ukázalo, že oba tábory, Arabové i Židé, si vykládají 

jednotlivé body odlišně. Příkladem je hned bod první, a sice požadavek izraelského stažení z 

arabského území. Zatímco Arabové očekávali úplné ukončení izraelské okupace, interpretace 

                                                                                                                                                       
nezávislých států) a Rezoluci 194 (s garancí práva návratu palestinským uprchlíkům). Další podmínky 
vyplývají z textu Rezoluce 273: „Izrael je mírumilovný stát a je schopný a ochotný dostát povinnostem 
obsaženým v textu Charty OSN.“
http://www.unpost.org/?p=246 (staženo 14. 7. 2010)

130 http://www.unpost.org/?p=246 (staženo 14. 7. 2010)
131 http://www.historylearningsite.co.uk/united_nations_middle_east.htm (staženo 14. 7. 2010)
132 http://www.unpost.org/?p=246 (staženo 14. 7. 2010)
133 Text v anglickém i francouzském znění dostupný na

http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/UN%20Security
%20Council%20Resolution%20242 (staženo 17. 6. 2010)
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Izraele byla o poznání vágnější – Izraelci považovali setrvání na arabském území za klíčové 

pro přežití Izraele jako takového a nehodlali jej opouštět.134 Bylo tedy více než jasné, že není 

v kapacitách OSN zcela uhasit plamen násilí a zůstávalo jen otázkou času, kdy se opět 

rozhoří. 

Stalo se tak o šest let později v roce 1973, kdy vypukla z egyptské iniciativy tzv. 

Jomkippurská válka. Rada bezpečnosti OSN reagovala přijetím Rezoluce 338 dne 23. října 

1973135, v níž vyjádřila požadavek bezprostředního ukončení bojů ve lhůtě dvanácti hodin od   

jejího schválení a  potvrdila platnost Rezoluce 242. Do Ženevy byla svolána konference 

OSN, nepřinesla však žádný výsledek a otěží při mírových jednáních se tak naplno chopily 

Spojené státy americké. Po téměř celá 70. léta vzešla převážná část mírových kroků právě z 

americké iniciativy, OSN ale neustoupilo zcela do ústraní. Často z jeho strany zaznívala 

kritika na adresu Izraele, zejména v souvislosti s osadnickou politikou a zacházením s 

palestinskými uprchlíky.136 Dokladem je Rezoluce RB OSN 446137 z 22. března 1979, v níž 

zaznělo, že izraelské osady na palestinských i jiných arabských územích okupovaných od 

roku 1967 „nemají právní platnost“ a jsou překážkou v dosažení míru na Blízkém východě. 

Součástí rezoluce byl i apel na Izrael, aby ukončil přesun svých obyvatel na okupovaná 

území. O rok později, přesně 20. srpna 1980, byla RB OSN přijata Rezoluce 478 požadující 

po Izraeli anulování deklarace „základního práva“, na základě něhož byl vyhlášen sjednocený 

Jeruzalém hlavním městem židovského státu. Toto „základní právo“ označila RB za 

neplatné.138

Nynější Generální tajemník OSN Pan Ki-Mun se hluboce angažuje v dění na Blízkém 

východě. OSN se otevřeně zasazuje za vytvoření nezávislého Státu Palestina existujícího v 

míru po boku Izraele a za trvalé a komplexní řešení izraelsko-arabského konfliktu v souladu s 

rezolucemi RB OSN a mezinárodním právem. V červnu roku 1994 byl s cílem posílení role 

OSN v procesu tranzice Palestiny začleněn do struktur této organizace úřad Zvláštního 

                                                
134 Nejednost výkladu pramení i z nuancí anglické a francouzské verze textu Rezoluce. Zatímco francouzská 

hovoří o stažení Izraele z „těch území“ („the territories“), anglické znění užívá pouze blíže neurčený termín 
„území“ („territories“). Těmito drobnými gramatickými nuancemi argumentují USA a Izrael a ospravedlňují 
tak izraelské stažení pouze z některých území obsazených během války v roce 1967, jež dle jejich výkladu 
uspokojivě spolňuje požadavky rezoluce.
Shah, Anup, The Role of the United Nations, 12. 11. 2000
http://www.globalissues.org/article/118/the-role-of-the-united-nations (staženo 13. 7. 2010)

135 Text v anglickém znění dostupný na
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/UN%20Security
%20Council%20Resolution%20338 (staženo 15. 6. 2010)

136 http://www.historylearningsite.co.uk/united_nations_middle_east.htm (staženo 14. 7. 2010)
137 Text v anglickém znění dostupný na

http://www.cfr.org/publication/11195/un_security_council_resolution_446_israel.html (staženo 13. 6. 2010)
138 Tatlock, Christopher W., UN Resolutions and the Middle East, 18. 12. 2006
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koordinátora OSN pro blízkovýchodní mírový proces (UNSCO, United Nations Special 

Coordinator for the Middle East Peace Process), který v současnosti zastává Robert H. 

Serry. Zastupuje Generálního tajemníka OSN při mírových jednáních, od roku 2002 je i jeho 

vyslancem na půdě diplomatického Kvartetu a současně je pověřen koordinací humanitární a 

rozvojové činnosti na okupovaných územích Palestiny.139 Ačkoliv je snaha vynaložená OSN 

na stabilizaci situace v regionu nezpochybnitelná, výsledná efektivita je nahlížena Izraelci i 

Palestinci s velkou skepsí. I ve strukturálních mechanismech OSN je patrný dominantní vliv 

USA, který se projevil například uplatněním amerického veta vůči návrhům zaměřeným proti 

postupu Izraele či v participaci Generálního tajemníka OSN na mírových jednáních až po 

odsouhlasení Spojenými státy.140

3. 1. 2. Diplomatický kvartet

S přihlédnutím k omezeným schopnostem EU vystupovat samostatně a s dostatečnou 

váhou hlasu na mezinárodní scéně, v našem případě v izraelsko-arabské krizi, není 

překvapivým rozhodnutím, že EU iniciovala ustavení diplomatického a mediátorského 

mechanismu v podobě tzv. Kvartetu, jehož motivem je nalézt dlouhodobé řešení izraelsko-

palestinské otázky.141 Tato diplomatická platforma vzešla ze společné schůzky Vysokého 

představitele pro SZBP Javiera Solany a diplomatického zastoupení předsednického 

Španělska s představiteli tří dalších aktérů silně zainteresovaných na Blízkém východě –

USA, Ruska a OSN – v dubnu 2002 v Madridu (odtud také označení „madridský Kvartet“). 

Kvartet odráží široký mezinárodní konsensus na dvoustátním řešení izraelsko-palestinské 

otázky a jeho deklarovaným cílem je „dosáhnout spravedlivého, komplexního a trvalého míru 

na Blízkém východě,... kde dva státy, Izrael a Palestina, existují bok po boku v míru a bezpečí 

s mezinárodně uznanými hranicemi.“142  Velvyslanec Izraele pro EU Oded Eran v Kvartetu 

spatřuje prostor pro širší spolupráci a poukazuje na jeho důležitost, jelikož „je velice důležité, 

                                                                                                                                                       
http://www.cfr.org/publication/11233/un_resolutions_and_the_middle_east.html (staženo 14. 7. 2010)

139 http://www.unsco.org/Default.asp (staženo 14. 7. 2010)
140 Shah, Anup, The Role of the United Nations, 12. 11. 2000

http://www.globalissues.org/article/118/the-role-of-the-united-nations (staženo 13. 7. 2010)
141 Moeller, Almut, The EU Has to Become a Mature Actor in its Neighbourhood, 19. 4. 2007

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-1FD15B75-9FFA80D9/bst_engl/Moeller_mature_acto
r.pdf (staženo 26. 6. 2010)

142 Powell, Colin, Remarks with UN Secretary General Kofi Annan, Foreign Minister Igor Ivanov of the Russian 
Federation, Foreign Minister Josep Pique of Spain in the Capacity of EU Presidency and Javier Solana, 
High Representative for Common Foreign and Security Policy of the EU, 2. 5. 2002
http://www.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/9917.htm (staženo 26. 6. 2010)
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aby nebyly stranám konfliktu zasílány odlišné zprávy a vzbuzována různá očekávání.“143

EU se stala součástí diplomatického Kvartetu v naději, že si tím navýší své 

mezinárodní diplomatické renomé, ale shledala, že tím pouze dala USA prostředek, jak ji 

paralyzovat jako samostatného ekonomického hráče. EU se v počátečních fázích potýkala s 

nedostatečně vyvinutým diplomatickým směřováním, avšak přestože postupně začala vyvíjet 

konzistentní zahraničně-politickou trajektorii, limitujícím způsobem se do ní promítala 

neschopnost EU mít vliv, pokud se názorově odchýlila od USA. To se plně projevilo po 

palestinských parlamentních volbách 2006 důsledkem ustoupení EU americkému tlaku a 

prohlášení Hamásu za teroristickou organizaci o tři roky dříve. Ačkoliv Rada EU přidala v 

květnu 2002 militantní křídlo Hamásu, Brigády Izz al-Din al-Qassam, na seznam 

teroristických organizací, hnutí jako celek na černé listině nefigurovalo s odůvodněním, že 

celá organizace by neměla být potrestána za aktivity militantního křídla.144 Francie a 

Německo spolu s Belgií, Irskem a Španělskem souhlasily s postupem Rady s tím, že 

klasifikace celého hnutí jako teroristické organizace by byla „krokem kontraproduktivním v 

mírovém procesu“.145 Na druhé straně však hlasitými kritiky byly Velká Británie a Nizozemí. 

Slovy tehdejšího ministra zahraniční Velké Británie Jacka Strawa: „Politické a militantní 

křídlo Hamásu jsou natolik propojené, že hnutí jako celek musí být vnímáno jako hrozba 

mírovému procesu.“146 Francie se až do roku 2003 snažila zmírnit tlak Velké Británie, avšak 

pod vlivem USA a Izraele byl v září 2003, i přes volání Francie po jeho deklasifikaci, zařazen 

Hamás na černou listinu vedle teroristických skupin, jakými jsou Al-Kaida či IRA.147

Odvoláním své původní pozice a klasifikací obou křídel Hamásu, politického i militantního, 

jako teroristické organizace, se EU sama, jak se o tři roky později ukázalo, chytila do pasti a 

toto rozhodnutí nepřímo snížilo její soudržnost a schopnost jednat nezávisle, čímž nevědomě 

degradovala svůj budoucí vliv na palestinském území.

Za spolupráce Kvartetu vznikl projekt tzv. Cestovní mapy (Road Map), který byl 

                                                
143 European Union Committee, The EU and the Middle East Peace Process, Vol. 1: Report, London: The 

Stationery Office, 2007, str. 14
144 Council of the European Union, Decision Adopted by Written Precedure: Fight Against Terrorism: Updated 
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145 EU Blacklists Hamas Political Wing, BBC News, 11. 9. 2003
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146 France Stalls Push for EU Action against Hamas, Jordan Times, 26. 6. 2003
http://www.aljazeerah.info/News%20archives/2003%20News%20archives/Jun%202003%20News/26n/Fran
ce%20stalls%20push%20for%20EU%20action%20against%20Hamas.htm (staženo 28. 6. 2010)

147 Council of the European Union, Coundil Common Position 2003/651/CFSP
FRIDE, Europe and Palestinian Democracy, Democracy Backgrounder, 1 (March 2006), str. 2
http://www.fride.org/download/BGR_EUDemoPal_ENG_Mar06.pdf (staženo 28. 6. 2010)
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schválen Rezolucí RB OSN 1515 a představen na konferenci v New Yorku 17. září 2003 za 

účasti tehdejšího Generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, amerického ministra 

zahraničních věcí Colina Powella, ruského ministra zahraniční Igora Ivanova, dánského 

protějšku Pera Stiga Moellera (Dánsko tou dobou vykonávalo předsednický mandát v Radě 

EU), Zvláštního představitele EU pro SZBP Javiera Solany a Evropského komisaře pro vnější 

vztahy Chrise Pattena. Plán byl rozčleněn do tří částí, jež měly vyústit v úplné vyřešení 

dlouhotrvajícího izraelsko-palestinského konfliktu do roku 2005 v podobě dvou 

rovnocenných států, Izraele a Palestiny, existujících vedle sebe v míru a bezpečí. První fáze 

počítala s početnými reformami v průběhu roku 2004, a to zejména v oblasti bezpečnosti. 

Zahrnovala rovněž stažení izraelských jednotek z okupovaného palestinského území, zlepšení 

organizace a bezpečnosti za pomoci mezinárodního společenství a uskutečnění prvních 

palestinských svobodných voleb. Druhý úsek reforem se měl zaměřit na zformování 

samotného palestinského státu v provizorních hranicích a na přijetí nové palestinské ústavy. 

Závěrečná fáze měla spočívat v intenzivních izraelsko-palestinských jednáních směřujících k 

úplnému ukončení izraelské okupace zahájené Šestidenní válkou roku 1967 a následnému 

stažení izraelské armády v souladu s Rezolucemi RB OSN 242 a 338.148

3. 2. Postoj klíčových aktérů (USA, Izrael, PA)

Zajímavý pohled stvrzující sekundární roli EU v mírovém procesu se naskýtá z 

perspektivy politických elit jednotlivých států zainteresovaných v regionu. USA, Irán ani 

Libanon nenahlíží na EU jako na svébytného aktéra mezinárodního dění. Důvodem je 

nedostatek vnitřní jednoty a příliš eurocentrický postoj. Izrael, přes kulturní a politickou 

blízkost, považuje EU za „nečinitele“ (non-factor) v blízkovýchodním mírovém procesu a 

jako marginální vnímá evropský vliv i PA. Iránská veřejnost je přesvědčena, že EU pouze 

pasivně přejímá negativní rétoriku vůči Iránu od ostatních zahraničně-politických aktérů, 

především pak USA, a je obviňována, že neuznává důležitou roli Iránu v blízkovýchodním 

mírovém procesu. Libanon kritizuje EU za uplatňování dvojích standardů – za neuznání 

Hizballáhu jako klíčové národní politické síly a neschopnost či případně neochotu reagovat 
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United Nations Organizations
http://www.ceeisaconf.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=169666/sabacka.doc (staženo 13. 7. 2010)
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na porušování mezinárodního práva a destabilizaci regionu Izraelem. Čína a Rusko vidí v EU 

do jisté míry lepšího partnera ke spolupráci než v USA, avšak i přesto ji v mezinárodní 

politice považují často za pouhého nositele amerických strategií. Ani v budoucnu se 

nepředpokládá, že by EU měla hrát vedoucí politickou roli.149

3. 2. 1. Spojené státy americké

Spojené státy americké jsou, k nevoli EU, doposud stále nejvlivnějším globálním 

hráčem v regionu. Svoji pozici upevnily po Šestidenní válce dovozem zbraní do Izraele v 

reakci na uvalení zbrojního embarga ze strany Francie. Po eskalaci konfliktu v 

Jomkippurskou válku roku 1973 byla americká zahraniční politika vedena obavami z 

vypuknutí „horké války“ jako alternativy studené války mezi USA a Sovětským svazem, 

proto lze od 70. let pozorovat silnější angažovanost USA v regionu. Arabsko-izraelský 

konflikt nabyl vysoké důležitosti v zahraničně-politické agendě USA s „americkým 

mediačním monopolem“ jako prioritou tehdejšího ministra zahraničních věcí Henryho 

Kissingera.150

V kontextu izraelsko-palestinského konfliktu je zjevná výrazná inklinace USA k 

jednostranné podpoře Izraele, jež se po událostech z 11. 9. 2001 ještě znásobila. Nebylo tomu 

ale tak vždy. Do té doby nebyl Izrael podporován bezvýhradně, naopak mu bylo v reakci na 

nekončící osadnickou politiku několikrát vysláno z Bílého domu varování s hrozbou 

přerušení americké ekonomické pomoci (např. za prezidenta R. Reagana či G. Bushe 

staršího151). Změna nastala s nástupem administrativy G. W. Bushe, který jako první vyjádřil 

podporu židovským osadám na území Západního břehu Jordánu a neskrýval sympatie k 

izraelskému premiéru Arielu Šaronovi, kterého, navzdory jeho sklonům k radikalismu 

vedoucímu k úplnému přerušení vyjednávání, prohlásil za „muže míru“.152 Současně 

obhajoval izraelské právo odmítat jednání s palestinskou stranou s ohledem na antiizraelský 

postoj Hamásu a teroristické aktivity jeho ozbrojeného křídla. S nástupem Baracka Obamy se 

                                                
149 Sperling: 2010, str. 218-219
150 Touval, Saadia, The Peace Brokers: Mediators in the Arab-Israeli Conflict, 1948-1979, Princeton: Princeton 

University Press, 1982, str. 286
151 Jeho administrativa se dokonce v únoru 1992 uchýlila k odklonu od plánu na vyplacení 10 miliard dolarů 

přislíbených Izraeli v průběhu války v Zálivu.
Čejka: 2007, str. 183
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pomyslné kyvadlo opět vychýlilo zpět a z Washingtonu začaly po odmlce zaznívat kritiky na 

adresu Izraele, konkrétně na výstavbu židovských osad. „Spojené státy neuznávají legitimitu 

pokračujících izraelských osad. Jejich výstavba porušuje předchozí dohody a podrývá snahy 

o dosažení míru. Je čas tyto osady zarazit.“153

Pokud jde o praktickou rovinu výkonu zahraniční politiky, je zde v porovnání s EU 

patrný rozdíl, na něž poukázal na pražské mezinárodní konferenci Democratisation in EU 

External Policies: Objective or Side-effect? ředitel demokratizačního programu FRIDE 

Španěl Richard Youngs. Od událostí z 11. září 2001 došlo ke konvergenci transatlantických 

zahraničně-politických vizí, zahraniční politika EU ve vztahu k Blízkému východu je více 

unifikovaná a proaktivní, v souladu s americkou strategií klade důraz na šíření demokracie, 

rozdíl však panuje v odlišném přístupu k dosažení cílů v praxi. Zatímco v evropském 

kontextu jsou demokratické hodnoty propagovány strukturální diplomacií na bázi soft power 

ve víře, že demokracie nemůže být zavedena silou, nýbrž impulzem vzešlým ze společnosti 

samotné, americký přístup se nezdráhá uchýlit k nástrojům hard power. Prezident amerického 

Centra pro studium islámu a demokracie Radwan Masmoudi na téže konferenci připodobnil 

současný stav vztahů USA – Blízký východ k situaci, jež nastala před dvaceti lety ve střední a 

východní Evropě. USA cítí odpovědnost za osvobození arabského lidu od utiskujících 

autokratických vlád legitimizovaných silou zbraní.154 Marek Čejka tyto motivy americké 

zahraniční politiky označuje za „naivní politický mesianismus“.155

3. 2. 2. Izrael

EU vždy, na rozdíl od zřetelně proizraelského postoje USA, dbala na vyvážený přístup 

k oběma stranám konfliktu a snažila se prezentovat jako spravedlivý vnější aktér. Aby zvrátila 

vlivem proizraelské politiky USA vychýlenou rovnováhu, hlasitě bránila palestinskou stranu, 

čímž si ale v očích USA a Izraele stala nedůvěryhodným partnerem, a to i přesto, že 

bezpečnost státu Izrael, jeho obyvatel a práva na existenci zůstává nadále pevným a 
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neotřesitelným principem evropské politiky.156 Rezervovaný přístup zaujmul Izrael zejména v 

90. letech, kdy EU finančně i technicky podporovala vznik PA. Aby si opět vydobyla 

náklonnost izraelské strany, snažila se EU pozvednout bilaterální vztahy a tím si zajistit 

uznání jako důvěryhodného mediátora konfliktu. Na druhé straně však zlepšováním vztahů s 

Izraelem ohrožovala svoji neutrální, spíše propalestinskou pozici, a kritické ohlasy zaznívaly 

i z institucí EU. Italská poslankyně EP Luisa Morgantini v zamýšleném posilování 

bilaterálních vztahů s Izraelem spatřovala rozpor se sdílenými hodnotami především v rovině 

lidských práv. Obrátila se na Evropskou komisi s připomínkou, zda je skutečně „žádoucí 

zlepšení vztahů s Izraelem ve světlepokračujícího izraelského porušování lidských práv, 

...restrikcí na pohyb osob i zboží, … rozšiřování osad … a konfiskace půdy.“157 Proti posílení 

vztahů s Izraelem se postavily i členové Ligy arabských států či mezinárodní humanitární 

organizace (např. Oxfam). Navzdory nátlaku arabských států, aby bylo navázání lepších 

vztahů „alespoň podmíněno zmrazením budování izraelských osad“, ministři zahraničí EU 8. 

12. 2008 plán jednohlasně schválili.158

Opovržení Izraelem mezi evropskými státy vyvolala jeho řízená destrukce palestinské 

infrastruktury, z převážné části financované EU.159 Izrael měl však na své straně mnohem 

silnějšího spojence, a sice USA, proto nejevil žádné známky snah o narovnání bilaterálních 

vztahů s EU a dále jednal sebevědomě dle vlastního uvážení.160 EU tak byla často stavěna 

před další nelehké dilema. Jakmile se totiž rozhodla zakročit proti izraelskému užívání síly 

(např. zmrazením dodávek zbraní či hrozbou pozastavení asociační dohody s Izraelem), byla 

vnímána jako antiizraelský aktér a riskovala vyloučení z vyjednávání. Proarabská identita EU 

v očích USA a Izraele znamenala, že dokud si USA zachovají svoji dominanci v regionu, 

akce EU, které budou v rozporu s americkým směřováním budou mít pouze omezený vliv.161

S výměnou administrativy na americké (G. W. Bush po Clintonovi) i izraelské straně (Ariel 

Šaron po Barakovi) se rétorika americko-izraelské aliance citelně zradikalizovala a 
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157 Morgantini, Luisa, Parliamentary Questions, P-3373/08, European Parliament, 13. 6. 2008 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2008-3373+0+DOC+XML+
V0//EN (staženo 15. 5. 2010)

158 Ravid, Barak, EU Votes to Upgrade Israel Relations Despite Arab Lobbying, Ha´aretz, 9. 12. 2008
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1044840.html

159 Miller, Rory, Troubled Neighbours: The EU and Israel, Israel Affairs 12:4, October 2006, str. 646
160 Asseburg in Jünemann: 2004, str. 184
161 Asseburg in Jünemann: 2004, str. 187
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podezřívavost  obou spojenců vůči EU se tím ještě prohloubila. Nedůvěru Izraele vůči EU 

ještě posílil evropský průzkum veřejného mínění z října 2003, v němž 59% občanů EU 

označilo Izrael za v současnosti největší bezpečnostní hrozbu. Dokonce i takoví agresoři, 

jakými jsou Irán či Severní Korea, vzbuzují v očích Evropanů menší obavy.162 Ne příliš 

lichotivý obraz EU v izraelské percepci ilustruje výzkum prováděný mezi izraelskou 

společností roku 2008. Mezi supervelmocemi se po USA a Číně na třetím místě umístilo 

Rusko a Německo a až na čtvrtém místě Francie i EU jako celek.163

3. 2. 3. Palestinská samospráva

Přes velmi krátkou existenci se ve struktuře PA etablovaly zárodky demokratického 

stranického systému v podobě dvou výrazných a několika menších politických stran. Až do 

voleb 2006 zaujímalo ústřední pozici hnutí Fatah, jež je hlavní frakcí OOP. Jedná se o 

širokospektrální politickou stranu zahrnující nacionalisty, islamisty, sekularisty i stoupence 

levice stmelené náhledem na izraelsko-palestinský konflikt. U jeho počátků na konci 50. let 

stál Jásir Arafat, muž, jenž do 90. let důsledně odmítal veškeré snahy o mírové řešení a 

jednání s Izraelem. Jeho smrt v roce 2004 se viditelně odrazila v palestinském politickém 

prostředí – politický systém se otevřel, společnost zaplavila vlna optimismu o budoucím 

vývoji, ekonomické podmínky se zlepšily, politické priority Palestinců se proměnily a 

navýšila se rovněž i ochota palestinské společnosti dosáhnout kompromisu s Izraelem. 

Otevření politického systému po Arafatově smrti ulehčilo Hamásu, druhému stěžejnímu 

hnutí, jeho integraci do politického systému. Fatah byl následně nařčen z korupce a 

„příbuzenské politiky“ (cronyism), narůstající kriminality, nezaměstnanosti a chudoby, 

současně se zmítal ve vnitrostranickém chaosu způsobeném absencí vůdčí osobnosti. Tato 

krize kulminovala výhrou radikálního Hamásu v  parlamentních volbách v lednu 2006 a tím 

narušením čtyřicet let trvající kontinuity vlády Fatahu.  Umírněnější postoj ve vztahu k Izraeli 

ztělesňuje současný palestinský prezident a rovněž reprezentant Fatahu Mahmud Abbás. V 

červnu 2003 prohlásil, že „nebude žádné vojenské řešení konfliktu, proto se opakovaně 

vzdáváme terorismu vůči Izraelcům, ať jsou kdekoliv“. Od té doby se Abbas neustále zříká 

                                                
162 Israeli anger over EU 'threat' poll, BBC, 3. 11. 2003

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3237277.stm (staženo 21. 6. 2010)
163 Pardo, Sharon, Between attraction and resistance: Israeli views of the European Union, In Lucarelli, Sonia -

Fioramonti, Lorenzo, External Perceptions of the European Union as a Global Actor, London: Routledge, 
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násilí jako prostředku k dosažení nezávislosti164 a Evropskou unii  pokládá za 

nejužitečnějšího pomocníka v řešení konfliktu.165

Palestinci vnímají EU v prvé řadě jako dárce a poskytovatele finanční a humanitární 

pomoci, její mediátorský vliv označují za spíše marginální166, což dokládají slova bývalého 

palestinského ministra Ghassana Khatiba: „Palestinské vnímání EU je velmi pozitivní s 

ohledem na finanční a rozvojovou pomoc, ale negativní, pokud jde o její politickou roli, jež 

by měla být založena na mezinárodní legitimitě a právu.“167 Ani samy palestinské elity tedy 

nepřikládají bilaterálním vztahům EU – PA vymezeným Barcelonským procesem a ENP 

přílišnou důležitost. Svoji skepsi vůči vlivu EU na mírový proces vysvětlují dvěma důvody. 

První vychází z institucionálního rozvržení samotné EU, které brzdí efektivní výkon SZBP. 

Důsledkem toho je patrný nedostatek evropské zahraniční politiky na Blízkém východě. 

Druhý argument odkazuje na podřadnou pozici EU vůči USA. EU je viděna spíše jako 

podpora amerických snah, ať už na úrovni jednotlivých členských států168 nebo v rámci 

Kvartetu. Současně je ale pozice EU v konfliktu hodnocena jako více vyvážená oproti 

americké a vykazuje větší míru porozumění a pochopení celé problematiky, z tohoto důvodu 

by většina Palestinců silnější roli EU ve vyjednávání uvítala.169 Na úrovni členských států EU 

je nad ostatní vyzdvihována role Velké Británie a Francie, jež jsou mnohdy považovány za 

více vlivné než EU samotná.170

S. Santoro a R. Nasrallah v závěru své stati Conflict and hope: The EU in the eyes of 

Palestine předkládají šest doporučení k navýšení evropského kreditu v PA: EU by měla (1) 

vydobýt více nezávislou pozici ve vztahů k USA s možností politické iniciativy v rámci 

                                                                                                                                                       
2010, str. 79

164 Abbas says Armed Intifada Has to Stop, Al-Sharq al-Awsat, London, 14.12.2004
165 Takto kladně se o EU vyjádřil při jednání s českým ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou.

Abbás a Svoboda mluvili o roli EU na Blízkém východě, Radio Praha ČRo 7, 20. 11. 2005
166 V roce 2005 hodnotilo finanční pomoc EU pozitivně bezmála 80 % Palestinců, zatímco pomoc poskytnutá 

arabskými státy byla oceněna pouze 55,6 % Palestinců. Politickou roli EU ocenilo v průzkumu pouze 27% 
dotázaných.
Zdroj:  Center for Opinion Polls and Survey Studies, Poll no. 10, leden 2005
            www.najah.edu/nnu_portal/index.php?page=178&lang=en. (staženo 30. 6. 2010)
V dubnu 2006 48% respondentů vnímalo EU jako nevětšího dárce humanitární a rozvojové pomoci, 27% 
označilo arabské státy, 14% nearabské islámské státy, 7% USA a 4% Japonsko. 
Zdroj: Near East Consulting: A Palestinian Perceptions Update, duben 2006
           www.neareastconsulting.com (staženo 30. 6. 2010)

167 Santoro – Nasrallah In Lucarelli – Fioramonti: 2010, str. 91
168 Představitelé palestinské elity rovněž zmiňují, že většina členských států (zejména Francie, Itálie a státy 

východní Evropy) transformovaly svůj nezávislý postoj k Blízkému východu směrem ke strategii USA.
169 36% pro EU, 10% USA

Zdroj: Near East Consulting: A Palestinian Perceptions Update, April 2006
           www.neareastconsulting.com (staženo 30. 6. 2010)

170 Santoro - Nasrallah In Lucarelli – Fioramonti: 2010, str. 91-92
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Kvartetu; (2) posílit kontakty s aktéry palestinské společnosti a rozšířit svoji síť lokálních 

institucí; (3) zajistit větší transparentnost a publicitu pro projekty a programy podporované 

EU; (4) zahájit výměnné programy mezi evropskými a palestinskými univerzitami; (5) zlepšit 

svoji prezentaci v oblasti a konečně (6) podporovat rozvoj informovanosti místních médií o 

aspektech vztahujících se k roli EU na Západním břehu a v Gaze, o jejích aktivitách, 

institucích a politikách.171

4. Demonstrace a zhodnocení vlivů vnitřních a vnějších 

faktorů – případová studie: Reakce na volební vítězství 

radikálního hnutí Hamás 2006

V této části budou na případové studii reakce EU a celého mezinárodního společenství 

na vítězství radikálního islámského hnutí Hamás v palestinských parlamentních volbách 

názorně demonstrovány výše specifikované vnitřní a vnější faktory limitující formování 

soudržné zahraniční politiky EU. 

Dne 25. ledna 2006 se na územích Palestinské samosprávy konaly v pořadí teprve 

druhé volby do Palestinské legislativní rady. O celkových 132 mandátů se ucházelo více než 

700 kandidátů. Výsledek parlamentních voleb byl celosvětově očekáván s nadějí na konečnou 

stabilizaci situace v regionu a reiniciaci bilaterálních diplomatických jednání. K překvapení 

celého světa parlamentní většinu (přesně 74 mandátů) získalo militantní Hnutí islámského 

odporu (Hamás)172, které svým triumfem přerušilo téměř čtyřicetiletou politickou dominanci 

                                                
171 Santoro- Nasrallah In Lucarelli – Fioramonti: 2010, str. 99
172 Hamás neboli Hnutí islámského odporu (akronym arabského Harakat al-muqawama al-Islamiya, současně 

znamená také „oddanost“) je palestinskou odnoží egyptského Muslimského bratrstva. Bylo zformováno 
šejkem Ahmadem Yasinem na počátku roku 1988, krátce po vypuknutí první intifády. Zakládající charta 
Hamásu deklaruje následující základní cíle hnutí: (1) svobodu všech Palestinců (tj. destrukci Izraele), (2) 
implementaci islámského práva šaríja a (3) eliminaci veškerého korumpujícího zahraničního vlivu. Násilí je 
ospravedlnitelným prostředkem k dosažení těchto cílů. V preambuli je přímo řečeno: „Izrael bude existovat, 
dokud ho islám nezahladí, stejně jako učinil již dříve s jinými.“ Článek 13 říká: „(Mírové) iniciativy a 
takzvaná mírová řešení a mezinárodní konference jsou v rozporu s principy Islámského hnutí odporu. … 
Tyto konference nejsou ničím jiným než prostředkem ke jmenování bezvěrců arbitry v zemí islámu. … 
Neexistuje jiné řešení palestinského problému než džihád. Iniciativy, návrhy a mezinárodní konference jsou 
pouze plýtváním času, ukázkou bezvýslednosti.“ Článek 7 stanoví: „Soudný den nenastane, dokud nebudou 
Muslimové bojovat se Židy a nezabijí je. Pak se Židé budou schovávat za skály a stromy a skály a stromy 
budou volat: „Ó Muslime, za mnou je Žid, pojď a zabij ho.“ Za násilí páchané vůči Izraelcům byl Hamás 
prohlášen Izraelem, USA i EU za teroristickou organizaci. 
Stanovy Hamásu dostupné na http://www.mideastweb.org/Hamás.htm (staženo 7. 4. 2010) nebo na    
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svého ideologického rivala hnutí Fatah, jež obsadilo pouhých 45 křesel. 

Předvolební průzkumy sice avizovaly hnutí Hamás dobrý volební výsledek, avšak 

dosažení pohodlné většiny v palestinském parlamentu neočekávali ani interní pozorovatelé. 

Poprvé v historii regionu se prostřednictvím demokratického procesu dostala k moci 

teroristická organizace hlásící se k ideologii militantního islamismu. Palestinci, znechucení 

dosavadní vládou umírněného Fatahu zmítaného korupcí, spatřovali jedinou možnou 

alternativu v Hamásu, jenž se prezentoval třemi cíli: 1) vytvořit „islámskou společnost“, 2) 

zlepšit vedení PA – bojovat proti korupci, 3) stát se vůdčí politickou silou v regionu.173

Ekonomická situace se zhoršila do takové míry, že vláda nebyla schopna dostát svým 

sociálním závazkům, jakými byly snížení nezaměstnanosti a chudoby a zlepšení základních 

služeb (zdravotnictví, vzdělání,...).174 Úspěchu Hamásu dle odborníků kromě ekonomické 

situace v Palestině nahrály také měsíce izraelské invaze, v níž izraelská armáda systematicky 

ničila instituce PA a zároveň i kolektivní psychiku palestinských civilistů. Není divu, že 

Hamás dokázal přesvědčit palestinské obyvatelstvo, že „jediný jazyk, kterému Izrael rozumí, 

je jazyk síly.“175 Pouhou spekulací zůstává, zda by role Hamásu v očích palestinských 

obyvatel nepoklesla, pokud by mezinárodní společenství v čele s USA mělo prostředky a 

snahu donutit Izrael ke změně politického kurzu. 

4. 1. Vnitřní faktory limitující formování zahraniční politiky EU

V následující podkapitole bude nejprve podán přehled projednávání povolební situace 

na institucionální půdě EU, poté bude reakce EU na výhru Hamásu hodnocena komplexněji 

se zaměřením na nedostatky zahraniční politiky, jež tím vypluly na povrch.

                                                                                                                                                       
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1980_1989/THE+COVENANT+OF+THE+HAMAS+MAIN+PO
INTS+-+18-Aug-8.htm (staženo 7. 4. 2010)

173 Khatib, Ghassan, The Collapse of the Peace Process and the Rise of Hamas, Durham university, 2007
http://www.docstoc.com/docs/28101513/The-Collapse-of-the-Peace-Process-and-the-Rise-of-Hamas-Dr-Gas
san (staženo 6. 4. 2010)

174 Khatib: 2007
http://www.docstoc.com/docs/28101513/The-Collapse-of-the-Peace-Process-and-the-Rise-of-Hamas-Dr-Gas
san (staženo 6. 4. 2010)

175 Khatib: 2007
http://www.docstoc.com/docs/28101513/The-Collapse-of-the-Peace-Process-and-the-Rise-of-Hamas-Dr-Gas
san (staženo 6. 4. 2010)
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4. 1. 1. Normativně-institucionální aspekty

Výsledek palestinských voleb byl poprvé projednáván na zasedání Rady EU ve dnech 

30. a 31. ledna 2006. Jeho závěrem bylo zdůraznění neslučitelnosti násilných a teroristických 

praktik s procesem demokratizace a byl vyslán apel směrem k Hamásu, aby se vzdal násilí a 

uznal izraelské právo na vlastní stát. Finanční pomoc ze strany EU byla vázána na mírové 

řešení konfliktu na základě dosud uzavřených platných dohod včetně Cestovní mapy. O měsíc 

později se PA důsledkem hospodářského embarga uvaleného Izraelem ocitla na pokraji 

ekonomického zhroucení, na které zareagovala Rada 27. února 2006 schválením návrhu 

Evropské komise na jednorázové uvolnění 120 milionů eur určených na platy palestinských 

zaměstnanců, zdravotnické služby, školství a energetiku. Pod dojmy této ekonomické krize 

byla tématem neformálního březnového zasedání Rady v Salzburku perspektiva budoucího 

financování PA řízené vládou Hamásu. Byla zde upozorněno na nezvratné riziko finančního 

kolapsu v případě, že by byla PA zcela uvržena do izolace a veškeré hospodářské pobídky 

mezinárodního společenství zmrazeny. Jednotliví ministři se však i přes tento fakt ve velké 

míře shodli na neakceptování vlády Hamásu a přerušení ekonomické pomoci, nebude-li hnutí 

ochotné dostát stanoveným podmínkám.176 Na dubnovém jednání Rada EU vyjádřila obavy z 

neplnění závazků palestinskou vládou uložených Kvartetem 30.1.2006 a znovu oznámila, že 

neplnění závazků bude mít nevyhnutelný dopad na přímou pomoc vládě. EU bude dál 

poskytovat pouze nezbytnou pomoc k pokrytí základních potřeb palestinské populace.177

Evropský parlament od počátku neskrýval skepsi vůči efektivitě ekonomického 

embarga. Zvrátit dosavadní proces radikalizace palestinské společnosti, jenž vedl k 

volebnímu triumfu Hamásu, není možné prostřednictvím síly a sankcí. Odepření finanční 

pomoci by podle EP kontraproduktivně vedlo k ještě větší radikalizaci Hamásu. Na zasedání 

EP 2. 2. 2006 bylo přijato usnesení, kterým poslanci vyzývají i nadále k financování PA.178  

Za Evropskou komisi promluvila tehdejší komisařka pro vnější vztahy B. Ferrero-

Waldner, která zdůraznila, že EU bude jednat s jakoukoliv vládou ochotnou budovat mír 

mírovými prostředky.179 Evropská komise, jak bylo popsáno ve druhé kapitole, iniciuje 

                                                
176 Štěrba, V., Povolební situace v  Palestině, Parlamentní institut, Informační podklad č. 3.045, březen 2006, 

str. 7
177 Rada EU, 11. dubna 2006

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/B3370281A6D033308525714D006939AE (staženo 30. 6. 2010)
178 Štěrba: březen 2006, str. 7
179 „I repeat once more that we will engage with any government ready to work for peace by peaceful means.“
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návrhy na finanční pomoc, jež podléhají schválení pouze kvalifikovanou většinou, proto je v 

porovnání s diplomatickou sférou v ekonomicko-finanční oblasti patrná větší efektivita i v 

případě reakce na palestinskou povolební situaci. Kromě již zmíněného únorového návrhu na 

jednorázové vyplacení finanční podpory PA předložila v červnu 2006 EK ve spolupráci se 

Světovou bankou plán na založení tzv. Dočasného mezinárodního mechanismu (Temporary 

International Mechanism, TIM),  prostřednictvím něhož mohla proudit na území Palestiny 

finanční podpora přímo, aniž by přišla do styku s vládními orgány.180

Nyní se podíváme na povolební reakci EU komplexneji z pohledu nedostatků, jež lze 

z politického chování unie vyvodit. Demokratické zvolení většiny zástupců Hamásu do 

palestinské legislativní rady vyvedlo EU z rovnováhy. První hrozba pramenila z odepření 

podpory politickému uskupení vzešlému z „otevřených a spravedlivých” voleb, což silně 

rezonovalo s evropským závazkem šířit a podporovat demokracii.181 Arabské země – Irán, 

Libanon, PA – kritizovaly EU za rozhodnutí diskvalifikovat Hamás jako legitimní politické 

hnutí. Zástupkyně Palestinské samosprávy v EU Leila Shadid se vyslovila, že neuznáním 

vlády pod vedením Hamásu EU vyslala „špatný signál“.182 Michelle Pace zastává názor, že 

bojkot Hamásu a ignorace demokraticky vyjádřeného názoru Palestinců ze strany EU oslabil 

normativní význam svobodných, spravedlivých a transparentních voleb jako základní 

podmínky pro poskytnutí pomoci a výrazně podlomil evropskou image jako „síly dobra“ 

(„force for good“).183 Nedostatek soudržnosti a konzistence politik pouze podpořil tvrzení o 

dvojích standardech, pokud jde o reformu  a  demokratizaci na Blízkém východě a vyslal 

jednoznačnou zprávu ostatním islamistickým hnutím, že jejich politická integrace a 

participace na demokratickém procesu není vítána.184

Druhou hrozbu evropské soudržnosti představovaly podmínky uvalené na Hamás (tj. 

zřeknutí se násilí, uznání Izraele a dosavadních dohod mezi PA a Izraelem) a způsob 

implementace politiky. Volební sliby Hamásu byly v patrné symbióze se záměry EU –

                                                                                                                                                       
Ferrero-Waldner, B., Statement on the situation in the Middle East, Strasbourg, 6 September 2006

180 Více o TIM na
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-
cooperation/occupied_palestinian_territory/tim/index_en.htm (staženo 23. 4. 2010)

181 Dle zprávy volební pozorovatelské mise EU (EU Election Observation Mission) byly poslední palestinské 
volby otevřené, dobře organizované a demonstrovaly politickou vyspělost společnosti.
Povolební tisková zpráva EU EOM na 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/westbank/legislative/final_report_e
n.pdf (staženo 15. 5. 2010)

182 Štěrba: březen 2006, str. 7
183 Pace, Michelle, The Construction of EU Normative Power, Journal of Common Market Studies 45:5, 2007, 

str. 1057
184 Pace, Michelle, Paradoxes and Contradictions in EU Democracy Promotion in the Mediterranean: The 
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vládnout v souladu s principy good governance, aktivně bojovat proti korupci, nepotismu, 

zneužívání moci, reformovat veškeré složky moci s cílem ochrany politických svobod, 

zasadit se o vybudování efektivních demokratických institucí a dělbu moci.185 Pokud by byla 

EU i nadále financovala rozpočet PA, mohla tím vyvrátit spekulace a kritiky upozorňující na 

nekoherenci jejích politik. Místo toho se však, jako člen Kvartetu, zavázala jak odepřít 

Hamásu, a tím tedy i PA, finanční podporu, tak i rozvázat diplomatické styky tak dlouho, 

dokud bude Hamás trvat na destrukci Izraele, užívání násilí a nerespektovat dosavadní 

dohody mezi OOP a Izraelem, včetně dvoustátního řešení.186 Pohlédneme-li na požadavky 

EU vůči Hamásu detailněji a v širším kontextu, zjistíme, že už ony samotné vyvolávají rozpor 

politik EU a jsou argumentem dokládajícím existenci tzv. dvojích standardů. Na jedné straně 

EU po Hamásu požadovala, aby upustil od násilných metod a respektoval právo Izraele na 

vlastní stát, na straně druhé však obdobné požadavky neuložila Izraeli. 

Třetí faktor ohrožující koherenci politik EU se odvíjel od toho, jakým způsobem 

bojkot kolidoval s předchozími závazky EU v mírovém procesu na palestinských územích. 

Od podpisu dohod z Oslo EU svojí finanční pomocí dávala najevo i širší podporu mírovému 

procesu, přerušení diplomatických styků a financování tak mohlo být nahlíženo také jako 

distanc od mírových jednání. Hrozba uvalení bojkotu zazněla z EU již před volbami, kdy v 

prosinci 2005 Javier Solana oznámil, že vyhraje-li opoziční hnutí Hamás nadcházející volby a 

nezřekne-li se násilného boje proti Izraeli, zmrazí EU mnohamiliardovou pomoc palestinské 

vládě. „Právo účastnit se voleb mají všechny strany, ale musí existovat určité zásady platné 

pro všechny. … Bylo by těžké mít jako partnera pro budoucnost uskupení, které neodsuzuje 

násilí."187 Záměrem bojkotu ze strany EU a Kvartetu jako celku bylo pouze vyvinout tlak na 

Hamás a tím ho přimět k politické proměně, ne zhoršit civilnímu obyvatelstvu už tak bídné 

životní podmínky. Za účelem zmírnit negativní dopady bojkotu na Palestince EU 

implementovala tzv. Temporary International Mechanism (TIM) navržený Evropskou komisí, 

díky němuž bylo možné přímo distribuovat pomoc Palestincům a zcela tak obejít palestinské 

instituce. Mezi lety 2006 a 2008 EU prostřednictvím tohoto mechanismu poslala do PA 455 

                                                                                                                                                       
Limits of EU Normative Power, Democratization 16:1, 2009, str. 47

185 Asseburg, M., The Palestinian Hamas: Between Resistance, Reform and Failure, In Asseburg, M., Moderate 
Islamists as Reform Actors: Conditions and Programmatic Change, Berlin: Stiftung Wissenschaft und 
Politik German Institut for International and Security Affairs, 2007, str. 68

186 Middle East: Hamas Refuses Pressure to Recognize Israel, Disarm, Radio Free Europe/Radio Liberty, 31. 1. 
2006
http://www.rferl.org/content/article/1065273.html (staženo 21. 6. 2010)

187 Tureček, Břetislav, Unie pohrozila Palestincům bojkotem kvůli Hamásu, Právo, 19. 12. 2005
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milionů euro.188 Představení TIMu bylo do jisté míry také pokusem EU vymanit ze z 

amerického područí, které pomoc i nadále odpíralo. Muriel Asseburg poukazovala na 

nesoudržnost politik EU, kdy bojkotovala PA a současně zaváděla TIM. Zatímco TIM „jistě 

pomohl předejít humanitární katastrofě. ... Taková katastrofa byla nebezpečím kvůli 

politikám Západu a Izraele.“189

4. 1. 2. Postoje členských států

Nesoudržnost členských států, jež se projevila následně po výhře Hamásu, byla 

determinována politickými kroky EU z roku 2002. Ačkoliv Rada EU připsala v květnu 2002 

militantní křídlo Hamásu, Brigády Izz al-Din al-Qassam, na seznam teroristických organizací, 

hnutí jako celek na černé listině nefigurovalo s odůvodněním, že celá organizace by neměla 

být potrestána za aktivity militantního křídla.190 Francie a Německo spolu s Belgií, Irskem a 

Španělskem souhlasily s postupem Rady s tím, že klasifikace celého hnutí jako teroristické 

organizace by bylo „krokem  kontraproduktivním v mírovém procesu“.191 Na druhé straně 

však hlasitými kritiky byly Velká Británie a Nizozemí. Slovy tehdejšího ministra zahraniční 

Velké Británie Jacka Strawa: „Politické a militantní křídlo Hamásu je natolik propojené, že 

hnutí jako celek musí být vnímáno jako hrozba mírovému procesu.“192 Francie se až do roku 

2003 snažila zmírnit tlak Velké Británie, avšak pod vlivem USA a Izraele byl v září 2003, i 

přes volání Francie po jeho deklasifikaci, zařazen Hamás na černou listinu vedle 

teroristických skupin, jakými jsou Al-Kaida či IRA.193 Odvoláním své původní pozice a 

                                                
188 V roce 2008 obnovila EU svoji finanční pomoc PA skrz tzv. Pegas mechanismus podporující jak náklady PA 

(platy, penze,..), tak i rozvojové projekty.
Europa, Key Facts on PEGASE and TIM, 31. 3. 2008
http://www.delwbg.ec.europa.eu/en/tim/English_Website/Key%20Facts.pdf (staženo 26. 6. 2010)

189   Asseburg: 2007, str. 68
190 V roce 2002 EU prohlásila za teroristickou organizaci pouze militantní křídlo Hamásu, a sice Brigády al-

Aksá. Hnutí jako celek tedy na černé listině nefigurovalo s odůvodněním, že celý Hamás by neměl být 
potrestán za aktivity jednoho křídla.
Council of the European Union, Decision Adopted by Written Precedure: Fight Against Terrorism: Updated 
List, 8549/02 (Presse 121), Brussels, 3. 5. 2002, str. 4
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/70413.pdf (staženo 28. 6. 2010)

191 EU Blacklists Hamas Political Wing, BBC News, 11. 9. 2003
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3100518.stm (staženo 30. 6. 2010)
Phillips, Leigh, Terror List Complicates EU Diplomacy in Middle East, Euobserver, 5. 1. 2009
http://euobserver.com/9/27347 (staženo 30. 6. 2010)

192 France Stalls Push for EU Action against Hamas, Jordan Times, 26. 6. 2003
http://www.aljazeerah.info/News%20archives/2003%20News%20archives/June%202003%20News/26n/Fra
nce%20stalls%20push%20for%20EU%20action%20against%20Hamás.htm (staženo 2. 7. 2010)

193 Council of the European Union, Council Common Position 2003/651/CFSP
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klasifikací obou křídel Hamásu, politického i militantního, jako teroristické organizace, se 

EU sama, jak se o tři roky později po palestinských legislativních volbách ukázalo, chytila do 

pasti a toto rozhodnutí nepřímo snížilo její soudržnost a schopnost jednat nezávisle, čímž 

nevědomě degradovala svůj budoucí vliv na palestinském území.

4. 1. 2. 1. Francie

Francie již v minulosti hlasitě vznášela protesty proti zařazení Hamásu na listinu 

teroristických organizací a poté, co i přes její kritiku k tomuto došlo, usilovala o deklasifikaci. 

Výhru Hamásu však i Francie přijala s obavami a ne bez výhrad. Tehdejší francouzský 

prezident Jacques Chirac vyjádřil ochotu navázat s budoucí vládou legitimní diplomatické 

styky poté, co Hamás upustí od radikální protiizraelské strategie. Francouzský premiér 

Dominique de Villepin šel ještě dál, když prohlásil, že „nezbytnou podmínkou pro spolupráci 

s palestinskou vládou je zřeknutí se násilí a uznání Izraele“.194

4. 1. 2. 2. Velká Británie

Britská vláda plně respektovala mandát Hamásu nabytý ve svobodných volbách. 

Spolupráci s novou administrativou však i ona podmínila odmítnutím násilí jako nástroje 

politického boje a uznáním práva Izraele na státní existenci. Britský premiér Tony Blair 

uvedl, že si Hamás musí zvolit mezi „cestou demokracie a cestou násilí“.195 Velká Británie 

tak zaujala tzv. wait and see strategii, tedy vyčkat, pro jaký proud se hnutí rozhodne a 

následně učinit odpovídající  politické kroky. Hamás však i bezprostředně poté, co se 

oficiálně ujal vlády, striktně hlásal svůj dosavadní program, jehož součástí bylo, i navzdory 

vnějšímu i vnitřnímu tlaku, odmítnutí uznat Izrael. Možné řešení spatřoval v koexistenci s 

Izraelem za podmínky, že se Izrael stáhne za hranice narýsované před Šestidenní válkou z 

roku 1967. Zároveň však dal Hamás najevo, že se ani v případě uzavření nehodlá vzdát 

ozbrojeného boje a sestavení vlády nepokládá za překážku násilného postupu proti Izraeli. 

Vlivem embarga lze však v rétorice hnutí  vysledovat náznaky postupné umírněnosti, o nichž 

ještě bude zmínka později.

                                                                                                                                                       
FRIDE, Europe and Palestinian Democracy, Democracy Backgrounder, 1 (březen 2006), str. 2
http://www.fride.org/download/BGR_EUDemoPal_ENG_Mar06.pdf (staženo 28. 6. 2010)

194 Alison, Sebastian, European Leaders Tell Hamas: Change or be Stunned, Reuters, 26.1.2006
195 Britain´s Blair Urges Hamas to Choose Between Democracy, Violence, Agence Presse, 26.1.2006
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4. 1. 2. 3. Německo

Podmínky německé vlády pro zahájení dialogu s Hamásem byly totožné s již 

zmíněnými britskými, i odtud zazněl požadavek na uznání Izraele a zřeknutí se násilného 

politického boje s tím, že pokud Hamás nevyhoví, Německo okamžitě pozastaví svoji 

finanční pomoc, a to i na úrovni EU. Německá kancléřka Angela Merkel krátce po volbách 

oznámila, že legitimním partnerem Německa je prezident Palestinské samosprávy Mahmúd 

Abbás, nikoliv Hamás a během své lednové cesty po Blízkém východě se odmítla 

s představiteli Hamásu setkat a na tiskové konferenci v Ramalláhu je vyzvala k uznání 

izraelského práva na existenci a zřeknutí se násilí. Pouze pokud budou tyto principy 

akceptovány, bude možné pokračovat ve finanční pomoci.196

Z výše uvedeného vyznívá, že v prvotní reakci na výsledky palestinských 

parlamentních voleb byly klíčové státy EU názorově na jedné vlně. Panovala shoda na 

nutnosti umírněnější politiky Hamásu vůči Izraeli, nuance se objevily v míře intenzity 

uvalených podmínek. Znatelné rozdíly v postojích členských států se projevily o rok později 

v souvislosti s formováním nové palestinské vlády. Zprvu se EU podřídila hlasu 

zaznívajícímu z Bílého domu a přistoupila ke společnému diplomatickému bojkotu ministrů z 

řad hnutí Hamás, postupně se však v postoji EU začaly objevovat trhliny a po sestavení 

palestinské vlády národní jednoty na jaře 2007 se mnoho evropských politiků i médií 

vyslovilo pro ukončení bojkotu a zahájení dialogu s Hamásem. Zatímco se Německo a 

Nizozemí zdráhaly přikročit k ukončení bojkotu197, Francie, Švédsko, Itálie a Španělsko od 

samého počátku vyzývaly EU k rychlé akci na podporu palestinské vlády a vyjádřily ochotu s 

vládou jednat, ať již uzná Izrael či nikoliv. Francouzské ministerstvo zahraničí dokonce

navázalo neoficiální kontakty vysláním diplomatické delegace do Gazy s cílem připravit 

půdu pro oficiální jednání. EU per se se tím zdržela zaujetí pozice zbytku Kvartetu, a dala 

přednost síle „angažování“, což je v evropském diskursu velmi rozšířené. 

Upuštěním od politiky Kvartetu EU uhájila svoji pozici nezávislého zahraničně-

politického aktéra, což je mnohdy bráno za cíl sám o sobě. Záměrem této politické separace 

EU bylo přesvědčit Hamás, aby upustil od svých deklarovaných cílů nebo se alespoň vzdal či 

                                                
196 European Press Review, BBC, 30. 1. 2006

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4661050.stm (staženo 16. 4. 2010)
197 EU Adopts Wait and Watch Policy: Feels Too Early to Resume Aid to Palestinian Authority, New Europe, 17. 

3. 2007
http://www.neurope.eu/view_news.php?id=71654 (staženo 1. 7. 2010)
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přinejmenším zastavil užívání násilných metod. Nutno však dodat, že se v tomto směru EU 

snažila o nemožné, ke zřeknutí se proklamovaných cílů by bylo zapotřebí fundamentální 

transformace hnutí ve všech ohledech. Bylo by chybné tvrdit, že Hamás nemůže projít za 

žádných okolností tak razantní proměnou, je však ale naivní se domnívat, že EU disponuje 

takovým diplomatickým potenciálem, jenž ji umožní v rozumném časovém horizontu 

takovou interní obrodu iniciovat. Na druhé straně alespoň dočasná příměří, která se podařilo 

uzavřít, jsou dokladem, že je možné Hamás přesvědčit, aby upustil od násilných praktik. 

Výsledná umírněnost je však spíše než působením pozitivních stimulů vedena strachem z 

vlastní degradace jako životaschopného politického hnutí vlivem negativních pobídek, a to za 

předpokladu, že svoji strategii nepřehodnotí. 

4. 2. Vnější faktory limitující formování zahraniční politiky EU

EU si je vědoma svého omezeného vlivu na mezinárodní dění a snaží se jej posílit 

všemožným způsobem. Ví o své slabé stránce, kterou je nedostatek vnitřní soudržnosti, je 

proto vedena snahou vystupovat jednotně v souladu s politikami svých spojenců, v tomto 

případě tedy zbylého tria sdruženého v diplomatickém Kvartetu. To se projevilo už uznáním 

Hamásu za teroristickou organizaci navzdory vnitrounijní kritice, a také až slepým 

následováním politiky Kvartetu, respektive USA, při vyhlášení ekonomického i 

diplomatického bojkotu PA. Jako srovnání nám může posloužit Rusko, rovněž člen Kvartetu, 

který se však nenechal vmanévrovat do klasifikace Hamásu jako teroristické organizace, 

neměl proto narozdíl od EU po událostech z ledna 2006 svázané ruce a disponoval tak 

největším vyjednávacím potenciálem.

4. 2. 1. Kvartet

Kvartet vítal legislativní volby jako pozitivní krok ke konsolidaci palestinské 

demokracie a dosažení dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Vyzval PA a 

Centrální volební komisi, aby zajistila svobodné, rovné a otevřené volby v souladu s 

palestinským právem. Již ve sdělení z 28. 12. 2005 bylo apelováno na účastníky volebního 

procesu, aby se zřekli násilí, uznali Izrael a odzbrojili, jelikož bez těchto kroků nelze budovat 

demokratický stát. Dle stanoviska Kvartetu by budoucí vláda PA neměla zahrnovat členy, 
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kteří neuznávají výše uvedené principy.198 Bezprostředně po volbách Kvartet poblahopřál 

prezidentu Abbásovi i palestinskému lidu k uskutečnění svobodných, spravedlivých a 

bezpečných voleb a vyzval všechny strany, aby výsledky respektovaly s tím, že se Palestinci 

rozhodli dát svůj hlas změně. 

Dne 30. ledna 2006 po setkání v Londýně Kvartet znovu zdůraznil tři zásadní principy 

nutné k uznání Hamásu jako kredibilního partnera mezinárodním společenstvím: (1) Hamás 

musí uznat Izrael, (2) musí se vzdát ozbrojeného boje a (3) musí přistoupit na plán Cestovní 

mapy jako východiska pro další jednání. PA také musí zajistit právo a pořádek, zabránit 

teroristickým útokům a odzbrojit teroristické infrastruktury. Dále bylo sděleno, že veškerá 

budoucí pomoc bude poskytována ve světle toho, jak palestinská vláda dostojí těmto 

požadavkům. Kvartet rovněž vyjádřil podporu krokům k poskytnutí finanční pomoci 

prozatimní palestinské vládě. Pro EU toto znamenalo, že okamžitě nezastaví přiliv financí do 

PA, ale učiní tak až po zformování nové vlády. Na prohlášení Kvartetu reagoval Hamás 

prostřednictvím svého mluvčího Sami Abu Zuhrího, který odmítl přistoupit  na podmínky 

účasti na palestinské vládě se slovy, že požadavky Kvartetu by měly směřovat k ukončení 

okupace teritorií a ne se soustředit na pokračující ústupky palestinské strany.199

Politika Kvartetu vůči Hamásu na sebe, vedle paralyzování schopnosti EU působit 

jako soudržný aktér jednající v intencích deklarovaných hodnot, vázala více okamžitých a 

destruktivních efektů. Kvartetem vedený bojkot měl zničující dopad na palestinské 

obyvatelstvo a aplikace ekonomických nástrojů EU se ukázala nejen nekonzistentní s 

hodnotami a předchozím jednáním, ale rovněž neefektivní v dosažení stanovených cílů, tj. 

míru a stability na palestinském území. Spolu se zbytkem Kvartetu EU doufala, že donutí 

Hamás změnit svoji politiku nebo přesvědčit Palestince, aby Hamás zbavili moci.200 Pokus 

Kvartetu finančním i diplomatickým embargem dosáhnout politické transformace Hamásu či 

alespoň přesvědčit palestinskou veřejnost, aby Hamás zbavila moci, se ukázal být 

neefektivní. Zmrazení veškeré pomoci paradoxně, leč předvídatelně, vedlo k posílení vztahů 

PA s arabskými zeměmi, zejména pak Sýrií a Iránem.201 Ekonomické zbraně Kvartetu minuly 

svůj prioritní cíl, a sice donutit Hamás ke změně postoje, a jen stěží se přiblížily druhému cíli 

přesvědčit Palestince ke svržení Hamásu. 

                                                
198 Quartet Statement on Palestinian Legislative Council Elections, 28. 12. 2005, Washington
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Edition 44, 3. 12. 2007
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200 International Crisis Group, After Mecca: Engaging Hamas, Middle East Report No. 62, 28. 2. 2006
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Je však ale na druhé straně nutné zmínit, že prostřednictvím bojkotu Kvartet (a 

zejména EU jakožto dominantní donor) měl vliv na složení vlády a původně jednobarevný 

kabinet byl vystřídán vládou národní jednoty složenou ze zástupců obou soupeřících hnutí. 

Zajištěním participace Fatahu a ostatních politických frakcí na vládě Kvartet minimalizoval 

výkonnou moc Hamásu, čímž se přiblížil svému druhému cíli, tedy odstavit Hamás od moci. 

Ekonomické působení v této transformaci sehrálo podstatnou roli. V názorovém rozporu s 

těmi, kdo viní politiku izolace z ještě většího posílení Hamásu, americký profesor Mark 

Heller tvrdí, že izolace hnutí oslabila, a sice tím, že tak bylo poukázáno na neschopnost 

Hamásu předejit a zamezit zhoršující se kvalitě života, jak po stránce bezpečnostní, tak i 

sociální. Ve svém názoru se opíral o průzkumy veřejného mínění z června 2008, které 

odhalily, že se životní úrovní bylo spokojeno na Západním břehu 25% obyvatel, v Pásmu 

Gazy pouhých 5%. Palestinský prezident Muhmud Abbás se těšil větší oblibě než premiér 

Ismaíl Haníja a stejný názorový trend se odrazil i na ideologické linii Fatah – Hamás.202  

Nutno říci, že ani Kvartet neminuly známky nekoherence, a to jak v rovině členských 

států, tak v rovině personální. V případě členských států se projevila odlišná startovací čára 

jednotlivých zemí viditelná zejména v již uváděném případě Ruské federace. V porovnání s 

EU a USA se Rusko nacházelo v lepší vyjednávací pozici, nikdy totiž neklasifikovalo Hamás 

jako teroristickou organizaci. I z ruské strany však zazněly podmínky nezbytné pro úspěšný 

vývoj mírového procesu na Blízkém východě – uznání Izraele, upuštění od politického 

radikalismu a dialog s mezinárodním společenstvím. Rusko bylo připraveno jednat s 

představiteli nové vlády a vymezovalo se negativně vůči plánu mezinárodního společenství 

na pozastavení materiální pomoci s tím, že jediným zasaženým by byl palestinský lid. 

Politický vývoj v PA otevřel Rusku větší vyjednávací prostor na úkor USA a EU, a tím i 

možné posílení své pozice v rámci Kvartetu, kterému výrazně dominoval americký prvek. Na 

personální úrovni narušoval jednotu Kvartetu James Wolfensohn, bývalý prezident Světové 

banky, jenž ve sledovaném období působil ve funkci zvláštního vyslance diplomatického 

Kvartetu pro blízkovýchodní mírový proces. Ani on se neztotožňoval s myšlenkou úplného 

odříznutí Palestinské autonomie od finanční pomoci a naopak varoval, že pokud k takovému 

zmrazení dojde, nastane v zemi pod finančním tlakem naprostý kolaps, se kterým se nebudou 

schopny OSN ani světové humanitární organizace vypořádat. V mezinárodních restrikcích ve 

vyjednávání s Hamásem a izraelském embargu na palestinské zboží neshledával východisko 
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nastalé situace a komentoval je slovy: „Chce snad Západ přivodit kolaps země poté, co na její 

budování od roku 1993 vynaložil miliardy dolarů? Opravdu chceme opustit naše cíle?“203 Po 

tomto vyjádření se rozhodl ke 30. 4. 2006 na svůj post rezignovat. 

4. 2. 2. USA

Spojené státy americké upozornily na nebezpečný vzestup Hamásu již na sklonku 

roku 2005, kdy jeho úspěch v palestinských komunálních volbách přiměl dne 16. 12. 2005 

Sněmovnu reprezentantů amerického Kongresu k přijetí Rezoluce 575, v níž zaznělo, že 

teroristickým skupinám, jako je Hamás, by nemělo být umožněno účastnit se voleb, dokud 

neuznají izraelské právo na existenci židovského státu, nezřeknou se terorismu a neodzbrojí. 

V případě, že se Hamás zúčastní voleb, aniž by splnil tyto podmínky, bude americká pomoc 

Palestincům zastavena. Palestinští představitelé hrozby odmítli s tím, že se jedná o vměšování 

do vnitřních záležitostí PA. Prezident Mahmúd Abbás v reakci na rezoluci uvedl, že nebude 

islamistům v kandidatuře bránit, bylo by to v rozporu s palestinskými zákony a dodal, že PA 

nepovede svoji vnitřní politiku podle toho, co se rozhodne v americkém Kongresu.204 Není 

bez zajímavosti, že s časovým odstupem  v rozhovoru pro Newsweek 30. 9. 2007 na otázku, 

zda byla americká politika izolace Hamásu chybou, nebo správným rozhodnutím odpověděl 

Abbás slovy: „Na počátku jsem věřil, že se USA mýlí, ale nyní [poté, co Hamás převzal 

kontrolu nad Gazou] zaujímáme stejnou pozici, i já jsem proti Hamásu.“205

Vláda G. W. Bushe respektovala výsledky voleb a pochválila PA za jejich svobodný a 

demokratický průběh. Prezident Bush vyjádřil podporu palestinským volbám, ale trval na 

tom, že v politickém procesu nesmí být ponecháno místo pro skupiny či jednotlivce 

odmítající se zřeknout násilí a teroru, uznat Izrael a vzdát se zbraní. Na tiskové konferenci 26. 

1. 2006, jež následovala po uveřejnění volebních výsledků, prohlásil: „Strana, jež se 

vyslovuje pro zničení Izraele, je stranou, s níž nebudeme jednat. Nevím, jak můžete být 

partnerem v míru, když obhajujete destrukci země.“206 Poté, co palestinský premiér po výhře 
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Hamásu podal demisi, vyzval Abbáse, aby setrval v prezidentském úřadě a pokračoval tak ve 

vedení mírového procesu s Izraelem.207

Bývalá ministryně zahraničí USA Condoleeza Riceová ještě před společným 

jednáním Kvartetu 30. 1. 2006 oznámila, že americká vláda přezkoumá veškeré své programy 

na podporu Palestiny a nebude financovat vládu řízenou organizací proklamující násilí vůči 

Izraeli a figurující již od roku 1997 na seznamu teroristických organizací. Spojené státy se 

však zároveň obávaly možné humanitární krize, jež by nastala v případě, že by byly veškeré 

finanční dodávky pozastaveny, proto se rozhodly do výměny vládní garnitury v pomoci 

neustávat.208 Dne 2. 2. 2006 předložila Sněmovna reprezentantů návrh tzv. Palestinského 

protiteroristického zákona 2006 na zastavení americké pomoci PA a omezení diplomatických 

styků do doby, dokud nová palestinská administrativa neuzná právo Izraele na existenci, 

nezřekne se násilí a teroristických metod a nezprůhlední rozpočtové operace. Jakmile by bylo 

vyhověno americkým požadavkům, integrace Hamásu do politického systému bude ze strany 

Spojených států vítána z přesvědčení, že přijetím vládní odpovědnosti by hnutí nastoupilo 

cestu kultivace a ideologického zmírnění.209

V porovnání s EU, která po vzoru Velké Británie vsadila na taktiku vyčkávání na činy 

Hamásu, verdikt USA byl rezolutní - s teroristy se nejedná. Toto rozhodnutí analytik Cyril 

Bumbálek nevnímá jako rozumné s tím, že izolace Palestiny a neochota jednat s jejími 

představiteli by byly kontraproduktivními jak vzhledem k zájmům Izraele a Palestiny, tak i 

samotného Západu. Evropa zaujala americký politický kurz, aniž by si hlouběji uvědomila 

odlišnost jejich zájmů. Ekonomickým tlakem na Palestinu pouze posloužila americké straně, 

ale svojí pozicí v regionu Blízkého východu silně otřásla.210

4. 2. 3. Izrael

Ač Izrael v počátcích údajně podporoval Hamás jako protiváhu Fatahu a 

palestinského sekulárního nacionalismu, v souvislosti s palestinskými parlamentními volbami 
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se předmětem izraelské kritiky stala již samotná účast Hamásu v nich. Izrael varoval, že 

vítězství tohoto hnutí by mírovému procesu a dalším rozhovorům mezi Izraelci a Palestinci 

zasadilo "smrtelný úder."211

Bezprostředně po oznámení volebních výsledků izraelská vláda vydala prohlášení, v 

němž razantně odmítla jakoukoliv spolupráci s Hamásem. Na zasedání vlády 29. ledna 2006 

úřadující premiér Ehud Olmert oznámil následující stanovisko: „Pokud se Hamás nevzdá 

terorismu, neuzná právo Státu Izrael na existenci v míru a bezpečí, nebude respektovat 

veškeré dohody, úmluvy a závazky, které PA dosud přijala a nedistancuje se od všech bodů 

svého programu volajících po zničení Izraele, Izrael nenaváže s Palestinci žádný kontakt.“212

Ve svém pozdějším projevu z 19. února 2006 dále prohlásil: „Je jasné, že se ve světle 

Hamásem ovládané parlamentní většiny...Palestinská autonomie v praxi stává autonomií 

teroristickou. … Izrael nebude ustupovat terorismu a bude pokračovat v boji proti němu s 

nasazením všech sil ... a nebude udržovat kontakty s vládou, v níž sehrává jakoukoliv roli 

Hamás.“ V duchu výše jmenovaných principů izraelská ministryně zahraničních věcí Tzipi 

Livniová vyzvala dne 30. 1. 2006 mezinárodní společenství, aby požadovalo odzbrojení 

Hamásu a zrušení těch bodů stanov týkajících se destrukce Izraele, vzdalo se násilí a uznalo 

dosud podepsané dohody mezi Izraelem i PA. Benjamin Netanyahu, bývalý izraelský 

premiér, komentoval volby slovy: „Hamásstán byl vytvořen, zmocněnec Iránu s podobou 

Talibanu“.213

V reakci na nástup Hamásu k moci se Izrael 2. února 2006 uchýlil k zadržení celních a 

daňových výnosů náležících PA, jež měsíčně dosahují výše přibližně 55 milionů dolarů a je 

na nich závislých na 140 tisíc obyvatel Palestiny. Zrušení embarga bylo podmíněno uznáním 

Izraele a upuštěním od násilí.214 Na toto rozhodnutí reagovala Evropská komise ve snaze 

zmírnit negativní dopady izraelské restriktivní politiky předložením již zmíněného návrhu na 

uvolnění částky 120 milionů eur, který Rada EU 27. února 2006 posvětila souhlasem. 

Pohled na povolební situaci z perspektivy izraelské společnosti je vůči Hamásu 

milostivější. Zatímco politická reprezentace odmítla usednout k jednacímu stolu s vládou 

složenou ze zástupců tohoto radikálního hnutí, Izraelci byli vyjednávání s PA více nakloněni. 
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V průzkumu veřejného mínění pořádaném listem Jediot Achronot téměř polovina 

respondentů, přesně 48%, vyslovila podporu izraelsko-palestinským jednáním, proti se 

vyjádřilo 43% dotázaných.215

4. 2. 4. Palestinská samospráva

Palestinská politická orientace se dramaticky proměnila po smrti Jásira Arafata v roce 

2004. Násilí mezi Palestinci a Izraelci, neefektivní správa PA a stále nedosažitelné politické 

řešení izraelsko-politického konfliktu přimělo Palestince ke změně politického proudu. 

Výsledek voleb indikoval fundamentální změny v palestinském socio-politickém systému. 

Posun od sekulární vlády Fatahu k militantní islamistické vládě Hamásu však nedokládá, že 

všichni palestinští obyvatelé přijímají ideologii Hamásu. Podpora veřejnosti byla podmíněna 

zlepšením životních podmínek obyvatel v PA. V průzkumu veřejného mínění, který uspořádal 

v únoru 2006 Jerusalem media & Communication Center, se 66,3% Palestinců vyjádřilo pro 

politická vyjednávání Hamásu s Izraelem, 24% by upřednostňovalo vládu národní jednoty 

(tedy ne jednobarevnou vládu Hamásu) a 43% voličů Hamásu uvedlo, že rozhodujícím 

kritériem byl pro ně závazek Hamásu vymýtit korupci, ta byla také v očích 44% všech 

respondentů vnímána jako klíčové téma voleb a důvod neočekávaného vítězství Hamásu. 

Celkem 74% Palestinců neočekávalo, že Hamás obsadí tak výraznou většinu mandátů. Na 

otázku, zda působení Hamásu ve vládě je v rozporu s jeho ofenzivními aktivitami vůči Izraeli 

52% dotázaných odpovědělo záporně, oproti 47% zastávajících opak. Více než polovina 

Palestinců (přesněji 52%) se vyslovila pro ukončení útoků na Izrael, zároveň však celých 

56% pokládá sebevražedné útoky namířené proti izraelským civilistům za účinný nástroj 

odporu.216 Názorová nejednost uvnitř palestinské společnosti daná štěpením podél politické 

linie na příznivce Fatahu na jedné straně a Hamásu na straně druhé se projevila také například 

v reakci na jmenování Tonyho Blaira Zvláštním vyslancem pro mírový proces na Blízkém 

východě, kdy 90% příznivců Hamásu jeho jmenování vnímalo negativně, zatímco v táboře 

Fatahu zastávalo stejný názor jen 58%.217

Hamás se výhrou voleb ocitl v nelehké situaci. Jelikož byla Palestinská samospráva 

zřízena dohodou mezi Organizací pro osvobození Palestiny a Izraelem, mohl být jeho podíl 

na vládě vykládán jako faktické uznání dosavadních dohod s Izraelem a potažmo i Izraele 
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samotného. V dohodě z Mekky, kde proběhlo bilaterální jednání zprostředkované Saudskou 

Arábií, Hamás akceptoval dosavadní dohody mezi OOP a Izraelem a mezinárodní legitimitu 

včetně rezolucí RB OSN. Výroky Hamásu týkající se Izraele dokládají také vnitrostranické 

rozpory a názorovou nesoudržnost. Zatímco vůdce Hamásu Khaled Mashaal jednoznačně 

odmítl jeho uznání218, druhý nevyšší představitel tohoto hnutí Shaykh Muhammad Abu-Tayr 

naznačil možný posun v rétorice, když prones: „Já otevřeně říkám, že Izrael existuje. On 

existuje.“219 Ismaíl Haníja také podporuje dialog s Izraelem a mezinárodním společenstvím. 

Avšak ačkoliv se Hamás verbálně zavázal k umírněnosti a dialogu, antiizraelská rétorika stále 

přetrvává.                                                                                                                                                                                             

Palestinská samospráva byla volbami postavena před zcela novou politickou situaci, v 

níž její výkonná a legislativní složka moci byla kontrolována rivalitními vnitropolitickými 

aktéry - legislativa Hamásem, exekutiva Fatahem v osobě prezidenta Mahmuda Abbáse. PA 

se začala obávat okamžitého zmrazení toku finanční pomoci především z Izraele a EU. 

Zastavení finanční pomoci by velmi citelně ovlivnilo schopnost PA fungovat a vyplácet platy 

a sociální benefity. Prezident Abbás proto vyzval Kvartet i ostatní země, aby nepřerušovaly 

ekonomickou pomoc zasílanou PA a tím ji uchránily od krachu. Na druhé straně však Hamás 

oznámil, že nesouhlasí s požadavky, jimiž západní země podmiňují finanční pomoc a vůdce 

hnutí Khaled Mashaal vyzval arabsko-muslimský svět k uvolnění finanční pomoci PA, pokud 

Západ finanční embargo skutečně uvalí. „Naši lidé v Palestině by neměli čekat na pomoc ze 

zemí, které uvalují ponižující podmínky na každý dolar či euro, které zaplatí navzdory jejich 

historické a morální odpovědnosti za naši situaci.“220 Ekonomické a finanční embargo 

uvalené na PA mezinárodním společenstvím a Izraelem způsobilo značné škody PA, větší 

však institucím než Hamásu, proti němuž byly zamířeny. Paradoxně mu však nahrály do 

karet, protože Hamás zmrazením finančních dotací získal pádný argument, proč není v jeho 

silách dostát svému programu. Strategie mezinárodního společenství, jež měla za cíl zamezit 

vládě Hamásu, byla v rozporu s opoziční strategií Fatahu, který zaujal inkluzivní taktiku – dát 

Hamásu příležitost čelit stejným překážkám a okusit tak, jak obtížná a nepopulární vláda pod 

okupací Izraelem může být.221 Fatah a jeho spojenci se distancovali od účasti na vládě 
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sestavované Hamásem s argumentací, že obdobným způsobem se v opozici zachoval Hamás. 

Hamás věřil, že ekonomická krize může být zastavena drastickým šetřením, což mu vynese i 

velkou popularitu ve společnosti. Nakonec však došel ke zjištění, že po finanční stránce 

nedocházelo u předešlé vlády k takovému plýtvání, jak Hamás očekával, a že nebude v jeho 

silách rychle dosáhnout politických cílů. Poté, co si uvědomil, jak obtížné bude obstát v očích 

veřejnosti, uchýlil se Hamás k obviňovací rétorice vztažené proti předchozí vládě Fatahu.222

Proč EU nebyla schopna zabránit vítězství Hamásu? Dle Simony Santoro a Rami 

Nasrallah se jí nepodařilo získat tamní obyvatelstvo na svoji stranu. Podle průzkumů 

veřejného mínění měla EU mezi Palestinci obraz zaujatého hráče. Palestinské elity se shodují, 

že po výhře Hamásu se měla EU namísto uvržení Hamásu do izolace spíše snažit o jeho 

integraci do palestinského politického systému. EU však následovala mezinárodní 

společenství a přerušila své vztahy s PA poté, co byla kontrolována Hamásem a později 

vládou národní jednoty. Politika EU je s despektem vykládána jako politika „dvojího metru“ -

na jedné straně požaduje uznání Izraele Hamásem, na straně druhé nepřiměje Izrael k 

respektování mezinárodního práva a rezolucí RB OSN. EU tak musí čelit kritice pro svůj 

pasivní postoj a přijímání izraelského násilí vůči Palestincům a také pro spíše řečnický než 

výrazný tlak na Izrael.223 Abbás označil politiku EU na Blízkém východě za diskriminující a 

vyjádřil znepokojení nad skutečností, že i přes porušování lidských práv udržuje EU s 

Izraelem úzké vazby.224 Mezinárodní společenství, které štědře investovalo do mírového 

procesu a bylo kritické k izraelské politice budování osad, jíž považovalo za nelegální a 

spatřovalo v ní překážku na cestě k míru, nebylo schopno či ochotno učinit kroky k 

přesvědčení Izraele, aby změnil kurz své politiky.
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Závěr

ES/EU si je po celou dobu své existence vědoma svých limitů v zahraničně-politické 

sféře. Ve snaze posílit svoji pozici a vliv v globálním měřítku iniciovala v průběhu 

posledních desítek let řadu institucionálních změn. Prvotní impulzy lze vysledovat hluboko v 

období studené války. Skutečnost, že EU dosud platí namísto obra za politického trpaslíka je 

důkazem ne nesplnitelných, avšak pro dosavadní stupeň institucionálního vývoje 

nerealizovatelných vysokých ambicí. Potřebný institucionální rámec skýtá nyní nově platná 

Lisabonská smlouva, jejíž potenciál pro zahraničně-politickou agendu je nesporný. Ustavení 

funkce Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jež 

inkorporovala post Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 

a komisaře pro vnější vztahy, přináší východisko z institucionální roztříštěnosti ve sféře 

zahraniční politiky, která spolu s názorovou nejednotností a politickou nesoudržností dosud 

představovala jednu z hlavních překážek budování sebevědomé prezentace EU vně svých 

hranic. Heterogenní postoje členských států jsou dány odlišným historickým vývojem a 

zájmy a region Blízkého východu je toho dokladem. Střetávají se zde postoje bývalých 

koloniálních mocností (Velká Británie, Francie), některé z členských států byly silně 

ovlivněny USA, některé stranily Izraeli, druhé naopak Palestině. Z tohoto důvodu byla 

schopnost EU vystupovat jako silný a nezávislý aktér, zejména v samotných počátcích 

vnějších aktivit vůči Blízkému východu, zcela minimální. Důsledkem vzniku Evropské 

politické spolupráce v 70. letech začala jednota mezi členskými státy v otázce izraelsko-

palestinského konfliktu narůstat. 

Na území Palestiny se EU prezentuje ve dvou odlišně rozvinutých rovinách –

ekonomické a politické. EU odvozuje svoji schopnost projekce moci především 

prostřednictvím ekonomických a finančních nástrojů, které jsou mnohem silnější v porovnání 

s těmi diplomatickými. Ač z diplomatického hlediska stála EU vždy ve stínu USA, v oblasti 

ekonomické a humanitární pomoci se dokázala prezentovat jako nezávislý aktér a dosud je 

největším donorem Palestinské samosprávy. Pod vidinou zvýšení mezinárodního 

diplomatického renomé se EU v roce 2002 rozhodla připojit k USA, OSN a Ruské federaci a 

zformovat tak diplomatickou platformu výrazně zainteresovanou v řešení izraelsko-

palestinského konfliktu – tzv. madridský Kvartet. Pohlédneme-li na zahraniční politiku EU 

čistě prizmatem maximalizace moci, začlenění do Kvartetu se po volbách do palestinské 

legislativní rady v lednu 2006 ukázalo být  krátkozrakým krokem, který místo navýšení vlivu 
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EU na dění v oblasti měl za následek pravý opak. Pochybením bylo označení Hamásu za 

teroristickou organizaci, čímž se cítila být EU po volbách vázána k přerušení pomoci 

Palestincům. Členství v Kvartetu a události spojené s volebním vítězstvím Hamasu zanechaly 

negativní dopad na pozici EU jako nezávislého hráče. Gunnar Sjöstedt uvádí, že „autonomie 

je nezbytnou podmínkou pro působení jako aktér“ (Sjösted, 1977, s. 15) a právě uchýlením 

EU po bok silnějších hráčů, resp. silnějšího hráče, ohrozila svoji schopnost být také jako 

aktér vnímána. Místo očekávaného posílení své pozice měla tato ad hoc ustavená 

diplomatická platforma pro EU za následek ztrátu kontroly nad distribucí pomoci, tedy nad v 

minulosti nejvíce nezávislou výsečí politiky. 

Výsledek voleb do palestinské legislativní rady představoval pro EU velkou výzvu –

byla to šance, v níž mohla prokázat svoji diplomatickou vyspělost vystupováním jako 

koherentní, nezávislý aktér. Bohužel ani tentokrát při „zkoušce dospělosti“ neobstála. Po 

palestinských volbách se EU ocitla ve schizofrenním postavení - na jedné straně tu byla 

obecná proklamace respektovat vítěze vzešlého z demokratických voleb, na straně druhé bylo 

tím vítězem hnutí figurující na černé listině teroristických organizací. Nečekaně byla EU v

situaci, kdy její sdílené hodnoty podpory a šíření demokracie a pomoci Palestincům 

kolidovaly s americky laděným postojem posíleným událostmi z 11. září 2001. Nedostatek 

politické soudržnosti byl umocněn přijetím společného rozhodnutí Kvartetu finančně a 

diplomaticky bojkotovat Hamás, dokud nebude akceptovat jím stanovené podmínky. 

Následné zastavení ekonomické pomoci PA však bylo nekonzistentní s politikami 

jednotlivých členských států (zejména Francie), které zaujímaly mírnější postoje, a sice dát 

Hamásu šanci. Reakce EU měla rovněž neblahý dopad na její dosud vítanou přítomnost na 

území PA, jelikož se tím v očích místních obyvatel degradovala z role účinné protiváhy USA 

v oblasti na aktéra nesvéprávného, podřízeného americké agendě. Bojkot Hamásu 

demonstroval nedostatek soudržnosti a shody, byl dokladem neefektivity ekonomických 

nástrojů a negativním způsobem poznamenal obraz EU v regionu. 

Tato práce si vytkla za cíl zodpovědět otázku, zda je tvorba zahraniční politiky více 

limitována externími či interními vlivy. Předložená demonstrace vnitřních a vnějších limitů 

na utváření zahraniční politiky v kontextu volebního vítězství Hamásu však dokládá, že toto 

rozlišení je již anachronismem. Vnější a vnitřní faktory se dnes nedají od sebe zcela izolovat, 

vzájemně se podmiňují. Případová studie prokazatelně poukazuje na svazující dopad účasti 

EU v Kvartetu, kterou na sebe nevědomě uvalila břímě podvolení se vnějším vlivům, zároveň 

však byla EU k začlenění motivována snahou zastřít fakt, že jí její vnitřní povaha znemožňuje 

generovat autonomní zahraničně-politickou aktivitu s dostatečnou flexibilitou a razancí. To je 
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dokladem vzájemné provázanosti a z ní vyplývající neoddělitelnosti vnitřních a vnějších 

faktorů, není proto možné přiřknout některým větší váhu.   

Doplňující výzkumná otázka měla přinést odpověď, zda do výsledné podoby 

zahraniční politiky EU více promlouvají institucionální mechanismy či povaha aktérů. Ani v 

tomto případě však nelze podat černobílé hodnocení a poukázat na jednu či druhou stranu. 

Aktéři v době krize nemají sílu formovat vystupování EU vedené jasnou a konzistentní vizí,  

a na druhé straně je současně bržděn institucionální rozvoj volbou opatrných či 

konsensuálních osobností do nově ustavených rolí, od nichž není očekávána schopnost udávat 

neformální hybnost institucionálnímu vývoji EU. Slabiny lze tedy vyčíst na obou stranách. 

Zdá se, že převládá duch opatrnosti podpořený tradicí konsensuální atmosféry v EU. V 

současné době jsou aktéři ve vleku – nemají sílu ani oporu pro přetváření institucí  

koordinujících vnější působení EU, musí respektovat reálie. Na druhou stranu je více než 

zjevné, že stávající institucionální rámec nevytváří prostor pro pružnou a asertivní prezentaci 

EU na mezinárodní scéně. Odtud plynou neustálé snahy o reformu a současně obava z 

reformovaného.
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Cizojazyčné resumé / Summary

The EC/EU has been aware of its limits in the sphere of foreign policy during the 

whole time of its existence. In pursuit of strengthening its position and influence in a global

scale a lot of institutional changes have been initiated. Primary impulses have their roots in 

the period of the Cold War. The fact, that the EU has been considered so far a political dwarf 

instead of a giant gives the evidence performable ambitions that are, however, too high to be 

carried out due to current level of institutional development. The expedient  instutional 

framework is provided by the Lisbon Treaty, the potential of which is indisputable for foreign 

policy agenda. The new post of the High Representative of the Union for foreign affairs and 

security policy, incorporating the function of the High Representative for Common Foreign 

and Security Policy and the Commissioner for External Relations, has brought a needed 

solution out of institutional fragmentation in the area of foreign policy, that together with 

inconsistency in attitudes and political incoherence represent main obstacles of building a 

self-confident presentation of the EU beyond its borders. Heterogeneous attitudes of member 

states are determined by differences in their historical experience and interests and the region 

of the Middle East is the evidence of this inhomogenity. It is an area where attitudes of 

former colonial powers (Great Britain, France) meet, some member states were strongly 

influenced by the USA, some favoured Israel, other sided with Palestine. This was the reason 

why the EU ability of presenting itself as a powerful and independent actor, especially at the 

beginnings of its external activities towards the Middle East, was minimal. As a result of the 

establishment of the European Political Cooperation in 1970´s the unity among member 

states in the question of Israeli-Palestinian conflict got stronger.

In the territory of the Palestinian Authority the EU performs in two differently 

developed levels – economic and political. The EU derives its ability of projecting power 

mainly from economic and financial tools, that are much stronger in comparison with 

diplomatic ones. Following the vision of increasing its international diplomatic prestige the 

EU decided to join the USA, UN and Russian federation in order to form a diplomatic 

platform called Quartet, in 2002, aimed at finding a solution of Israeli-Palestinian conflict. 

Having a look at the EU foreign policy clearly by prism of maximalization of its political 

power, this decision after Palestinian parliamentary elections, held in January 2006, appeared 

to be a short-sighted step, that instead of strenghtening the EU´s influence in the Middle East 

resulted in the very opposite. As a result, the EU has lost its control over financial assistance, 

that was in the past its most independent sector of policy.
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The result of Palestinian legislative elections represented a challenge for the EU – it 

was a chance to show its diplomatic maturity performing as a coherent and independent 

player. Unfortunately it failed that „maturity test“. After Palestinian elections the EU found 

itself in a schizophrenic position – on one hand there was a general proclamation of 

respecting the winner of democratic elections, on the other hand the winner was a movement 

figuring on a black list of terrorist organizations. Subsequent economic and diplomatic 

embargo towards the Palestinian Authority was in compliance with the American stance but 

inconsistent with politics of EU member states (especially France), that supported the thought 

of giving a chance to Hamas. The EU´s reaction had a negative impact also on its perception 

in the eyes of Palestinian society. By means of its decisions the EU degraded itself from the 

role of an effective counterweight of the USA to the player subordinated to the American 

agenda. The boycott of Hamas has demonstrated a lack of coherence and unity, non-

effectivness of economic tools and has paralyzed the European influence in the region. 

The aim of this thesis was to answer the research question, whether the forming of EU 

foreign policy is more limited by internal or external influences. The demonstration of these 

factors in the context of the electoral victory of Hamas illustrates, that this differentiation is 

rather an anachronism. Internal and external aspects cannot be isolated, they implicate each 

other. The case study presented above provably refers to a binding impact of EU´s 

participation in the Quartet, by means of which the EU unconsciously imposed on itself a 

burden of submitting to external factors. At the same time EU was motivated to joining this 

diplomatic platform by an effort to hide its internal inability of creating an autonomous 

foreign activity with a sufficient flexibility and intensity. It is an evidence of mutual cohesion 

and inferential inseparability of internal and external limits, that is the reason why it is 

impossible to adjudge a greater importance to a particular side.

The author asked an additional question, whether it is the character of actors or 

institutional mechanisms which projects in a larger scale to the shaping of EU foreign policy. 

Even in this case it is not possible to present a black and white assessment and incline to a 

certain side. In the period of crisis actors have no power to form a presentation of the EU led 

by a clear and consistent vision, and at the same time the institutional development is 

decelerated by selection of politically careful or consensual personalities to newly established 

positions, who are not expected to dispose of an ability to give an informal dynamics to the 

institutional development of the EU. To come to conslusion, it seems that the spirit of caution 

prevails being amplified by the consensual tradition in the EU. Nowadays actors have neither 

power nor backing for transformation of the institutions responsible for coordinating external 
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activities. On the other hand, it is more than evident, that the current institutional framework 

does not provide a sufficient space for flexible and assertive presentation of the EU on the 

international scene.  
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Téma

Tématem mé bakalářské práce nazvané Limity zahraniční politiky Evropské unie na 

příkladu formování palestinské státnosti je analýza formování a fungování zahraniční politiky 

EU na příkladu podpory budování palestinské státnosti. 

Zdůvodnění výběru tématu

Evropská společenství vznikala jako koncept zahraničních vztahů v prostředí počátků 

Studené války. Otázka projekce moci ES navenek nebyla tehdy zásadní. Konec Studené 

války a s ním spojený nástup post-bipolárního uspořádání však postavil – dnes již - EU do 

situace, kdy se musí snažit zajistit si příznivé vnější prostředí. To je v současnosti silně 

poznamenáno globalizací, jež snižuje možnost přímé státní kontroly nad procesy na vlastním 

teritoriu a vytváří sítě přeshraničních transakcí. 

Historické okolnosti vývoje institucí dovedly EU k vybudování nezanedbatelné civilní 

moci EU plynoucí z jejích ekonomických zdrojů. EU rovněž generuje bezprecedentní 

normativní moc v podobě konceptu „good governance“ – otázka však zní, do jaké míry je 

schopná určovat hranice „přijatelného chování státu“ v globální mezinárodní společnosti, do 

jaké míry tato „strukturální diplomacie“ rezonuje v současné mezinárodní politice.

Za nejúčinnější nástroj zahraniční politiky EU bývá považován proces rozšiřování. 

Vzhledem k omezené možnosti jeho využití mne ale zajímá, do jaké míry je EU schopná 

jinými způsoby projektovat svoji moc v globálním měřítku a s jakými výsledky. Případ 

podpory budování palestinské státnosti jsem si zvolila, protože jde problém, který je součástí 

celého komplexu otázek globálního strategického významu a také proto, že se v něm 

angažuje mnoho významných aktérů současných mezinárodních vztahů. Jako takovou tedy 

vnímám tuto problematiku coby skutečný test limitů institucionálních mechanismů zahraniční 

politiky EU i jejich praktického fungování, který zároveň odhaluje meze absolutní i relativní 

vnější moci, jíž Evropská unie disponuje.



Cíl

Ve své práci chci ukázat na vybraném případu, které faktory hrají pro úspěšnou 

realizaci zahraničně politických cílů EU nejvýznamnější roli. Z vnitřních faktorů se zdá být 

významným např. praktické fungování institucionálních mechanismů zahraniční politiky EU, 

které jsou závislé na konsensu všech členských států, což podle všeho determinuje i fakt, 

jakým způsobem je zahraniční politika realizována. Nelze však pomíjet aspekty vnějšího 

prostředí EU, kde jí projektovaná moc interaguje s dalšími aktéry (USA, OSN – především 

členové RB, ad hoc aktéry – „Quartet“, státy dovážející do EU strategické suroviny, státy 

v držení zbraní hromadného ničení či usilující o jejich nabytí, státy, na/z jejichž území operují 

teroristické skupiny, státy vedené dle nepřátelské ideologie či porušující lidská práva, 

zhroucené státy, etc.) či systémovými vlastnostmi.

Na případu snah o vybudování palestinské státnosti chci vážit jednotlivé faktory 

ovlivňující tvorbu a fungování zahraniční politiky EU a zhodnotit, který z nich má relativně 

největší význam. 

Výzkumná otázka

Ve své práci budu vycházet z hypotézy, že si Evropská unie stanovila realizaci 

palestinské státnosti jako svůj strategický zahraničně-politický cíl odpovídající jejímu 

způsobu fungování na principu „good governance“. Odpovědi na následující otázky by měly 

pomoci ukázat, do jaké míry se Evropské unii může podařit svého cíle dosahovat. Ve své 

práci si budu klást otázku, jaké vnitřní faktory ovlivňují tvorbu a realizaci zahraniční politiky 

EU, půjde tedy o analýzu institucionální struktury a hlavních aktérů. Souběžně se budu snažit 

definovat hlavní vnější faktory zahraničně-politické projekce moci EU v této otázce, tj. 

relativní vliv v návaznosti na další zaangažované aktéry, jakými jsou v oblasti Blízkého 

východu v prvé řadě Spojené státy americké a Izrael. 

Vliv vnitřních a vnějších faktorů na utváření zahraničně-politického směřování 

Evropské unie se pokusím demonstrovat na případové studii reakce mezinárodního 

společenství na vítězství radikálního hnutí Hamás v palestinských volbách v roce 2006.



Metoda

Ve své práci budu aplikovat metodu historické analýzy a případové studie. Podrobím 

analýze klíčové dokumenty, tj. institucionální základy EU, dohody s palestinskou autonomií, 

dokumenty mezinárodního práva, oficiální dokumenty zainteresovaných aktérů; provedu 

monitoring praktického jednání zaangažovaných aktérů (Rada bezpečnosti OSN, USA, Izrael,

arabské státy, polostátní organizace – Hamás, Hizballah).

Komparací pramenů a jimi anticipovaného chování s reálným jednáním aktérů  ukážu, 

že skutečná jednání často začínají až po uzavření dohody. Ráda bych rovněž do svého 

výzkumu zapojila možnost interpelovat na dálku relevantní členy legislatur zainteresovaných 

aktérů, neboť ti hrají ve vnějších vztazích významnou roli. 

Vliv vnitřních a vnějších faktorů na utváření zahraničně-politického směřování 

Evropské unie se pokusím demonstrovat na případové studii reakce mezinárodního 

společenství na vítězství radikálního hnutí Hamás v palestinských parlamentních volbách 

v roce 2006 – zhodnotím aktuální projevy systémových vlastností regionu, význam klíčových 

aktérů a roli individuálních osobností v pozici „leaderů“.
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