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Anotace 

Tato práce se věnuje multilateralismu ve vztazích Evropské unie s východními 

sousedy.  Evropská unie se vydáním Evropské bezpečnostní strategie (2003) oficiálně 

přihlásila k vůli prosazovat multilateralismus. Zároveň v této strategii definovala 

evropské sousedství, ve kterém má zájem multilaterální vztahy aplikovat. První 

konkrétní politikou sousedství je Evropská politika sousedství (EPS). V práci bude 

zkoumán multilateralismus ve vztazích s východním regionem sousedství a jeho vývoj 

od roku 2003 do roku 2010.  

V hlavní kapitole práce jsou zkoumány vztahy mezi Evropskou unií s jejími východními 

sousedy ze třech pohledů dle definice multilateralismu. Třemi kritérii ke studii jsou 

institucionalizace vztahů, počet aktérů a získání benefitů z probíhajících vztahů. 

Výzkumná kapitola práce dochází k závěru, že ve vztazích Evropské unie a východních 

sousedů existují multilaterální styky, které byly prohloubeny především po zavedení 

Východního partnerství. Poslední kapitolou práce je interpretace dat, věnující se 

evaluaci zjištěných poznatků, a jejich interpretaci s přihlédnutím k současným 

vědeckým debatám na dané téma. 
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Východní partnerství 
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 Multilateralism in the European Neighbourhood Policy 

 

Annotation 

This paper focuses on the existence of multilateral relations among European 

Union and its Eastern neighbors. It was created as a sort of reaction to the European 

Security Strategy, which introduced the problematic of the multilateral relations in 

the external relations of European Union. The purpose of this paper is to study 

whether and to what extent multilateral relations have existed with Eastern states 

since the introduction of European Neighbourhood Policy (ENP). Paper deals as well 

with the progress of these relations emphasizing mainly the evolution after the 

release of Eastern Partnership. 

An in-depth examination of different aspects of the above mentioned relations 

confirms the paper´s assumption that the multilateral type of relations have existed 

since the startup of ENP and that they were deepened by Eastern Partnership. The 

final part of the paper is devoted to the assessment of multilateral dimension of 

Eastern part of the European neighbourhood. 

 

Key words: European Union, Multilateralism, European Neighbourhood Policy, 

Eastern Partnership 
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ÚVOD 
 

 

Multilaterální forma zahraničních vztahů bývá jako typ mezinárodní spolupráce 

často přehlížena a to z důvodu, že podstatná část vědeckých prací z oblasti 

mezinárodních vztahů vzniká na území Spojených států amerických, kde 

multilateralismus nenabyl takového renomé jako v Evropě.1 Jeden z cílů této 

bakalářské práce je přispět do debaty o multilateralismu.  

Evropská unie v několika nedávno vydaných oficiálních dokumentech zmiňuje 

svou vůli podporovat multilaterální vztahy. V jednom z dotyčných dokumentů se 

zároveň vyskytuje myšlenka nové intenzivní spolupráce se sousedskými státy EU. Tato 

spolupráce byla zaštítěna Evropskou politikou sousedství, první konkrétní iniciativou 

evropského sousedství od vyjádření vůle Evropské unie stavět své vztahy na principu 

multilateralismu.  

Evropská politika sousedství je soustředěna na dva regiony sousedství, jižní a 

východní. Výzkum v této práci je zaměřen na vztahy s východními sousedními státy 

Evropské unie,2 konkrétně na Ukrajinu, Moldávii, Bělorusko, Gruzii, Ázerbájdžán a 

Arménii.   

Cílem práce je zkoumat, zda jsou v evropském sousedství zaváděny 

multilaterální vztahy. Práce vychází z hypotézy, že od vzniku Evropské politiky 

sousedství existují mezi Evropskou unií a východními sousedy vztahy založené na 

multilateralismu. K ověření této hypotézy budou zkoumány různé faktory vztahů 

Evropské unie a východních sousedů od zavedení Evropské politiky sousedství s cílem 

ověřit, zda odpovídají kritériím definice multilateralismu. 

 Evropská politika sousedství byla inovována dalšími iniciativami, konkrétně pak 

Východním partnerstvím určeným východním sousedům Evropské unie. Dotyčná 

                                                           
1 BOUCHARD C. a PETERSON J., Conceptualising Multilateralism: Can We Just Get Along? (MERCURY – 

Multilateralism and the EU in the Contemporary Global Order, E-paper No. 1, únor 2010), 3, Dostupné z URL: 

http://www.mercury-fp7.net/fileadmin/user_upload/E-paper_no1_fin_2010.pdf (Staženo 2. 10. 2010). 
2
 Zdůvodnění tohoto výběru v metodologii práce. 



- 9 - 
 

nová iniciativa umožňuje zkoumat vývoj v zavádění multilaterálních styků. Analýza 

vývoje multilateralismu ve vztazích k východním sousedům je podtématem 

bakalářské práce.  

 Práce dospěje ke zjištění, že se zavedením Evropské politiky sousedství vznikají 

multilaterální vztahy mezi Evropskou unií a jejími východními sousedy. Tyto vztahy 

jsou však minoritní, teprve po spuštění projektu Východního partnerství je na 

multilateralismus kladen větší důraz a rozsah multilaterálního typu mezinárodní 

spolupráce vůči východním státům začne tvořit přibližně polovinu agendy.   

 

  

Práce vychází především z primárních zdrojů, rozhodnutí, sdělení, rozpočtů, 

plánů, záznamů schůzek Evropské unie. K získání těchto zdrojů byly využívány stránky 

Evropské komise, Rady Evropské unie, serveru Europa – Press Releases Rapid a 

stránky jednotlivých předsednictví. Dále pak oficiální stránky jednotlivých iniciativ, 

například informační stránka Instrumentu Evropské politiky sousedství či stránky 

EuropAIDu. Vedle uvedených webových stránek práce vychází i z přímé komunikace3 

s kontaktními centry evropských institucí, jednotlivých předsednictví a konkrétních 

iniciativ, které ovšem nebyly schopné zareagovat dostatečně pružně a informace 

poskytnout v potřebné kvalitě.   

Sekundární zdroje jsou dalším důležitým zdrojem informací pro tuto práci. Byly 

využívány především časopisecké zdroje a to z důvodu relativního mládí zkoumané 

problematiky. Materiály byly vyhledávány v časopisech zaměřených na mezinárodní 

politiku, evropskou problematiku či ekonomické analýzy. K získání těchto zdrojů 

posloužily portály JSTOR,  Foundation nationale des Sciences Politiques, FNSP, a 

zároveň přístup do knihovny Sciences-po vlastnící rozsáhlý archiv časopiseckých 

zdrojů. Zároveň jsou některé zdroje čerpány ze stránek think-tanků, zabývajících se 

problematikou Evropské unie či východním regionem Evropy a Jižním Kavkazem. 

Čerpáno je především z prací evropských autorů. Práce tak v některých aspektech 

                                                           
3
 Prostřednictvím elektronické komunikace. 
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nezahrnuje pohled vědecké obce východních autorů, což jí však neubírá na 

relevantnosti jejích závěrů. Hlavním cílem práce je dospět k závěru, zda Evropská unie 

aplikuje multilateralismus do svých politik. Práce si však neklade za cíl a ani 

z rozsahových důvodů nemůže zkoumat pojetí multilateralismus z jiného než 

evropského úhlu pohledu.   

 

 

Problematika bakalářské práce bude zkoumána ve třech krocích. První kapitola 

práce je zaměřena na debatu nad daným tématem. Kapitola čtenáři přibližuje výběr a 

zasazení tématu, definici pojmu multilateralismu. Zároveň tato kapitola obsahuje 

metodologickou část práce, která představuje hypotézy, na kterých je práce 

vystavena a postup, jakým budou ověřovány. 

Výzkumná kapitola je druhou částí práce. V této kapitole jsou ověřovány 

jednotlivé faktory vztahů mezi Evropskou unií s jejími východními sousedy k zjištění, 

zda dotyčné vztahy splňují kritéria definice multilateralismu a tím pádem 

k zodpovězení hypotézy práce.  

Posledním krokem analýzy tématu je kapitola zabývající se interpretací 

získaných dat z výzkumné části práce a reflektující současnou vědeckou debatu na 

téma multilateralismu a evropské zahraniční politiky. Cílem kapitoly je přiblížit 

přínosy i úskalí současných vztahů Evropské unie s východními sousedy, 

multilaterálních vztahů a pokusit se o bilanci studovaných politik směřovaných 

k danému regionu. 
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Debata 
 

Evropská zahraniční politika a multilateralismus 

Evropská unie se prezentuje jako aktivní hráč na mezinárodním poli, se snahou 

posilovat demokracii, podporovat vlády v boji proti organizovanému zločinu, 

pomáhat při řešení regionálních konfliktů, podporovat stabilitu sousedních regionů. 

Mezi priority Evropské unie také patří snaha posilovat a podporovat multilaterální 

organizace, Organizaci spojených národů, Světovou obchodní organizaci, OBSE, Radu 

Evropy.4 Evropská unie se chápe jako hnací motor multilaterálních vztahů,5 na kterých 

se podílí, které vytváří, podporuje,6 a na kterých sama vystavila proces své vlastní 

integrace7. Do jaké míry jsou však tyto ideály reálnou politikou a do jaké míry pouhým 

přáním? Je podpora multilateralismu uvedena v některých ze stěžejních dokumentů 

Evropské unie?  

 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

Nejprve se podívejme na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování 

Evropské unie (SFEU),8 tvořící část primárního práva, základu právního řádu Evropské 

                                                           
4
 Evropská rada, Evropská bezpečnostní strategie -  Bezpečná Evropa v lepším světě (Brusel: 12. 12. 2003), 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf (Staženo 1. 7. 2010). 
5
 Například: Lisabonská novelizaci smluv, kde nalezneme pasáže o podpoře mnohostranných projektů v rámci 

EU, viz např. obecné ustanovení 49, článek 28d (1. c).;  
6
 MERCURY, The EU and the Multilateralism, (executive summary MERCURY Policy brief, jaro 2010),   

http://www.mercury-fp7.net/fileadmin/user_upload/Policy_brief_WP_I_final_Febr2010.pdf (Staženo 2. 10. 
2010). 
7
 FOUCHER M., L´Europe et l´avenir du monde, (Paříž: Odile Jacob, 2009), 108-110. 

8
 Od 1. 12. 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská novelizace smluv, je název „Smlouva o založení 

Evropského společenství“ nahrazen názvem „Smlouva o fungování Evropské unie.“ Viz. EUR-lex, Úřední věstník 
Evropské unie online, kapitola – Smlouvy, http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#founding (30. 9. 
2010). 
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unie.9 Důvodem tohoto výběru je, že se Evropská unie při svém výběru zahraničních 

strategií odkazuje právě na tyto smlouvy. Všechny schválené zřizovací smlouvy 

Evropského společenství a Evropské unie10 se do jisté míry věnují vnějším vztahům 

Unie, avšak až novelizace Smlouvy o Evropské unii, Lisabonská smlouva, zmiňuje 

konkrétní principy zahraniční politiky (unilateralismus, bilateralismus, 

multilateralismus).   

V lisabonské novelizaci Smlouvy o Evropské unii nalezneme následující 

deklarace o vůli Evropské unie stavět své zahraniční vztahy na multilaterálním 

principu. Kapitola „Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie“ obsahuje článek 

konkretizující rozvíjení vztahů Unie se svými partnery „Unie usiluje o rozvíjení vztahů 

a budování partnerství se třetími zeměmi a mezinárodními, regionálními nebo 

světovými organizacemi, které sdílejí zásady uvedené v prvním pododstavci 

[demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních 

svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad 

Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva]. Podporuje vícestranná 

řešení společných problémů, především v rámci Organizace spojených národů.“11 

Dále v této kapitole o vnější činnosti Unie nalezneme odstavec o společných unijních 

politikách, které mají dohromady usilovat o spolupráci ve snaze „… podporovat 

mezinárodní systém založený na posílené mnohostranné spolupráci a na řádné 

správě věcí veřejných v celosvětovém měřítku.“12  

 

                                                           
9
 Mezi primární právo řadíme zřizovací smlouvy, smlouvy o přistoupení nových členských států, evropský obyčej 

a principy komunitárního práva; ŠLOSAŘČÍK I., Politický a právní rámec evropské integrace, (Praha: Institut pro 
evropskou politiku EUROPEUM, 2005), 64-65. 
10

 Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouva zakládající Evropské hospodářské 
společenství, Smlouva zakládající Evropské společenství atomové energie,  Jednotný evropský akt, 
Maastrichtská smlouva/Smlouva o Evropské unii, Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice, Lisabonská 
smlouva; ZILLER J., L´Union européenne -  Edition Traité de Lisbonne, (Paříž: Les notice, La documentation 
Francaise, 2008), 40-41. 
11

 Pojem „vícestranná řešení“ chápejme jako „multilaterální řešení“, jedná se zde o doslovný překlad tohoto 
pojmu, v anglické verzi smlouvy nalezneme: „It shall promote multilateral solutions to common problems.“; čl. 
10a  odst. 1 SEU.  
12

 Článek 10a, odst. 2. h SEU. 
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Evropská bezpečnostní strategie 

Vedle Smluv, které daly vzniknout Společné zahraniční a bezpečnostní politice, 

je tu také jediná společná strategie reagující na hlavní bezpečnostní otázky 

současného světa, Evropská bezpečnostní strategie. Tento dokument byl vypracován 

pod záštitou Javiera Solany a po následovných úpravách členskými státy byl v prosinci 

roku 2003 schválen Evropskou radou.13 Evropská bezpečnostní strategie má za cíl 

identifikovat hlavní hrozby, kterým čelí evropská bezpečnost, a snažit se na tyto výzvy 

reagovat. Multilateralismus je pak jednou z těchto strategií. Zmínku o tomto druhu 

mezinárodní spolupráce nalezneme ve druhé části dokumentu s názvem „Strategické 

cíle“, jehož podtitulek nese název: „Mezinárodní řád založený na účinném 

multilateralismu“.14 Tento název již sám o sobě jasně definuje vizi Evropské unie 

stavět mezinárodní vztahy na formě multilateralismu. Multilaterální spolupráce je 

dále v textu zmiňovaná následovně: „… závisí naše bezpečnost a prosperita stále více 

na účinném mnohostranném systému. Jedním z našich cílů je rozvoj silnější 

mezinárodní společnosti, dobře fungujících mezinárodních institucí a mezinárodního 

řádu založeného na konkrétních pravidlech,“ dále pak „Své cíle musíme sledovat 

prostřednictvím mnohostranné spolupráce v mezinárodních organizacích.“15  Spojení 

„mnohostranný systém“ se objevuje dokonce i v krátkém závěru celého dokumentu, 

kde se opakuje, že Evropská unie má dostatek sil na to, aby „přispěla k účinnému 

mnohostrannému systému.“16 V textu dále nalezneme informace o nezbytnosti 

„mezinárodní spolupráce“ a o „regionálních organizacích“, které posilují řádnou 

správu věcí veřejných.  

Z těchto dokumentů jasně vyplývají úmysly Evropské unie stavět své vztahy na 

principu multilateralismu. Evropská unie se přiklání k účinnému multilateralismu, k 

                                                           
13

 „European Security Strategy“, Summaries of EU legislation (2006),  
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/r00004_en.htm 
(Staženo 18. 10. 2010). 
14

 Evropská rada, Evropská bezpečnostní strategie -  Bezpečná Evropa v lepším světě (Brusel: 12. 12. 2003), 9, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf (Staženo 1. 7. 2010). 
15

 Ibid, 13. 
16

 Ibid, 14. 
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multilaterálnímu systému, spolupráci, řešením a projektům. V dokumentu však 

nenalezneme konkrétní případy, ke kterým chce Unie přistupovat právě formou 

multilateralismu.  

 

Vztahy Evropské unie se sousedstvím 
 

Evropská unie inklinuje v rámci prezentace sama sebe a v oficiálních 

dokumentech k multilateralismu, nezmiňuje však, v jakých konkrétních krocích bude 

tento princip částečně či kompletně aplikován. Vraťme se k Bezpečnostní strategii 

z roku 2003, kde je uveden zájem EU budovat multilaterální systém. V Bezpečnostní 

strategii je zároveň kladen důraz na vytvoření fungujících vztahů s okolními státy 

Unie. V kapitole s názvem „Budování bezpečnosti v našem sousedství“17 je shrnuta 

hlavní myšlenka, na níž následovně byla založena Evropská politika sousedství (EPS). 

V této kapitole najdeme cíle i geografické zaměření dané politiky, „Naším úkolem je 

prosazovat, aby na východ od Evropské unie a na březích Středozemního moře vznikl 

pás odpovědně spravovaných zemí, se kterými budeme moci udržovat těsné vztahy 

založené na spolupráci.“, dále pak „Není v našem zájmu, aby v důsledku rozšíření 

vznikaly uvnitř Evropy nové hranice. Je třeba, aby z hospodářské a politické 

spolupráce mohli těžit i naši sousedé…“ Projekt sousedství Evropské unie je tedy 

zmiňován ve stejném dokumentu jako odkazy na vůli Unie stavět své vztahy na 

multilateralismu. Zdá se být tedy příhodné, domnívat se, že vztahy Evropské unie 

s jejím sousedstvím budou do jisté míry postaveny na principu multilateralismu. 

Evropská politika sousedství 
 

Evropská politika sousedství (EPS) je relativně novou a konkrétní iniciativou 

evropského sousedství definovaného v Evropské bezpečnostní strategii. Evropská 

                                                           
17

  Evropská rada, Evropská bezpečnostní strategie -  Bezpečná Evropa v lepším světě (Brusel: 12. 12. 2003), 7-8, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf (Staženo 1. 7. 2010). 
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politika sousedství vznikla jako reakce na prozatím největší, východní rozšíření Unie 

roku 2004, kterým Unie získala nové sousední státy, a na Barcelonský proces.18  

Ve Strategickém dokumentu Evropské politiky sousedství19 nalezneme tvrzení, 

že je důležité starat se o bližší spolupráci nejen Evropské unie a dotyčných států, 

nýbrž i sousedních států EU mezi sebou. Tato regionální spolupráce má dle Evropské 

komise přinést značné zisky pro všechny angažované strany.20 Evropská politika 

sousedství je tedy navržena jako odezva na Evropskou bezpečnostní strategii s cílem 

přispívat k regionální stabilitě a bezpečnosti21 a zavádět multilateralismus v praxi. 

Výzkumný zájem bakalářské práce bude proto datován od spuštění Evropské politiky 

sousedství. 

Evropská politika sousedství je cílena na dva regiony, východní a jižní sousedy 

Evropské unie. Oba regiony jsou nicméně politicky, ekonomicky a kulturně velmi 

rozdílné. I v rámci jedné Evropské politiky sousedství jsou jim stanovené jiné typy 

pod-programů s různými cíly. Zároveň efektivita EPS je v každém regionu odlišná. 

Zatímco iniciativy směřované k jižním sousedům jsou poněkud „zamrzlé“, a to 

především z důvodu, že do jižní části EPS je zahrnuto mnoho odlišných států 

s různými politickými, ekonomickými a bezpečnostními prioritami, vztah k východním 

sousedům je dynamičtější.22 Do východních sousedů totiž spadá menší počet států, 

Ukrajina, Moldávie, Bělorusko (nepodepsalo s Evropskou unií akční plán, je však 

zahrnuto do projektů EPS), Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán. Rusku bylo nabídnuto 

                                                           
18

 Barcelonský proces je iniciativa směřovaná k jižním sousedům Evropské unie, jejímž úkolem byla podpora 
rozvíjení multilaterální spolupráce v regionu.  Byla zahájená v roce 1995.  Bilaterální vztahy vznikaly s jihem od 
sedmdesátých let uzavřením Kooperačních dohod, které jsou od roku 1998 nahrazovány Asociačními 
dohodami. Správa upraveného Barcelonského procesu a Asociačních dohod přešla se vznikem Evropské politiky 
sousedství právě pod EPS.; Summaries of EU legislation, „Euro-Mediteranean Association Agreements“, 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations (Staženo 5. 9. 2010).; Evropská komise, European 

Neighbourhood Policy - Strategy paper, Communication from the Commission, (Brussels: 12. 5. 2004, 
COM(2004), 373 final), 7, http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm (Staženo 8. 10. 2010). 
19

 Jeden ze zakládajících dokumentů EPS; Evropská komise, European Neighbourhood Policy - Strategy paper, 
Communication from the Commission, (Brussels: 12. 5. 2004, COM(2004), 373 final), 
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm (Staženo 8. 10. 2010). 
20

 Ibid., 20.  
21

 Evropská komise, How does the ENP relate to the European Security Strategy, 

http://ec.europa.eu/world/enp/faq_en.htm#1.4 (Stařeno 14. 10. 2010). 
22

 ČERMÁKOVÁ M. (Velvyslanectví České republiky v Paříži, politický úsek – Evropská agenda), v osobním 
rozhovoru s autorkou, srpen 2010. 
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členství v EPS, ale to odmítlo účastnit se projektu na stejné úrovni spolu s bývalými 

republikami Sovětského svazu. Proto v květnu 2003 bylo s Ruskem uzavřeno 

specifické partnerství na bilaterální úrovni.23 Východní sousedé představují tedy 

relativně vyvážený, ucelený region, který usiluje o dobré vztahy s Evropskou unií. Vliv 

Evropské unie v regionu byl již před zavedením EPS značný, jediným hlavním 

„konkurentem“ Unie v regionu je Rusko. Vztahy Ruska s některými státy regionu jsou 

však konstantně či v některých fázích vývoje napjaté. Evropská unie má tedy ve 

východním sousedství potenciál silného vlivu a dobrou příležitost prosazovat právě 

zde multilaterální typ vztahů. Výzkumná část bakalářské práce bude směřována 

především na východní sousedství Evropské unie. 

 

Východní partnerství 

 

Evropská politika sousedství, zahraniční politika EU vztahující se k sousedství, 

je od roku 2008 obnovována novými programy, které mají za úkol reagovat na 

nedostatky a nedosažené výzvy Evropské politiky sousedství a poskytnout nový 

impuls vztahům Evropské unie s jejími sousedy. Vztahy k sousedům jsou tedy 

dynamické, vyvíjejí se mimo jiné skrze spuštění nových programů. Bude tedy zajímavé 

věnovat pozornost programu rozvíjejícímu vztahy s východními sousedy, Východnímu 

partnerství, a zkoumat, zda Evropská unie, potažmo Evropská politika sousedství od 

roku 2003 posiluje, oslabuje či stagnuje v zavádění multilaterálních prvků ve svých 

iniciativách. 

Východní partnerství bylo oficiálně přijato během českého předsednictví, 

v květnu 2009. Jeho posláním je dále rozvíjet bilaterální a multilaterální vztahy vzniklé 

Evropskou politikou sousedství. Východní partnerství bude zkoumaným programem 

k popsání vývoje uplatňování multilateralismu ve vztazích Evropské unie s východními 

sousedy.   

                                                           
23

 Region „východní sousedství“ je v této práci chápán jako region zahrnující Ukrajinu, Moldávii, Arménii, Gruzii, 
Ázerbájdžán a Bělorusko, není sem zahrnuto Rusko.  



- 17 - 
 

Definice multilateralismu 

 

Pojem multilateralismus je užíván Evropskou unií v jejích oficiálních 

dokumentech, představuje zároveň hojně užívaný pojem v současných vědeckých i 

populárně vědeckých diskuzích, nejsme však obeznámeni s žádnou konkrétní, 

všeobecně uznávanou definicí multilateralismu.24 Proto bude pojem multilateralismu 

platný pro tuto práci níže definován.   

 

Kvantitativní a kvalitativní přístupy 
 

Definice multilateralismu jsou četné, avšak většina autorů pracuje s přístupem 

kvantitativním či kvalitativním k jejímu určení.25 Tyto dva přístupy byly do debat 

multilateralismu uvedeny autory Robertem O. Keohane a Johnem G. Ruggie.26  

  Nejčastěji referovanou kvantitativní definicí je definice Roberta O. Keohane: 

„[multilateralismus]… může být definovaný jako praktikování koordinace národních 

politik ve skupině tří či více států“27. Z uvedené definice vyplývá několik faktů. Zaprvé, 

jedná se pouze o problematiku států, nestátní aktéři nejsou v definici zahrnuti.  Dále 

pak, vztahy musí probíhat mezi minimálně třemi státy. Horní hranice počtu států není 

omezena, může se jednat i o všechny státy, či právě stejně tak dobře pouze o tři.28 

Keohane a další autoři v kvantitativních definicích uvádějí další časté charakteristiky 

                                                           
24 BOUCHARD C. a PETERSON J., Conceptualising Multilateralism: Can We Just Get Along? (MERCURY – 

Multilateralism and the EU in the Contemporary Global Order, E-paper No. 1, únor 2010), 10, 

http://www.mercury-fp7.net/fileadmin/user_upload/E-paper_no1_fin_2010.pdf (Staženo 2. 10. 2010). 
25

 KLEIN N., REINERS W., ZHIMIN Ch., JUNBO J. a ŠLOSARČÍK I.. Diplomatic Strategies of Major Powers: 

Competing Patterns of International Relations? – The Cases of the United States of America, China and the 

European Union (MERCURY, E-paper No. 2, únor 2010), 8,  www.mercury-fp7.net (Staženo 3. 9. 2010). 
26

 RUGGIE J. G.,  „Multilateralism: The Anatomy of an Institution“, International Organisation, Vol. 46, No. 3, 
Léto, 1992, http://www.jstor.org (Staženo 3. 9. 2010).; KEOHANE R. O., Multilateralism: an agenda for research, 
International Journal, vol. 45, 1990. 
27

 KEOHANE R. O., Multilateralism: an agenda for research, International Journal, vol. 45, 1990, 731. 
28

 CAPORASO J.A., „International relations theory and multilateralism: the search for foundations“, 
International Organization. Vol. 46, Issue 3, léto 1992, 602. 
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multilaterálních vztahů, ale nepovažují je za nezbytné k definování multilateralismu 

na rozdíl od autorů upřednostňujících kvalitativní typ vztahů.    

Na druhé straně jsou definice kvalitativní, podávající podrobnější analýzu 

definice multilateralismu. Autoři tohoto typu definice považují kvantitativní definice 

za čistě nominální.29 Definice kvalitativní se nesoustředí pouze na počet států, nýbrž i 

na principy, které jsou mezi nimi nastaveny.30 Nejčastěji odkazovaným autorem 

kvalitativní definice multilateralismu je John G. Ruggie, jehož definice je následující: 

„… multilateralismu je institucionální forma, kterou lze koordinovat vztahy mezi třemi 

a více státy na základě všeobecných zásad chování“31. Co do počtu států se tato 

definice shoduje s definicemi kvantitativními. Stejně tak se oba typy definic soustředí 

pouze na problematiku států. Takto nastavené definice jsou pro tuto práci 

nedostačující, jelikož cílem práce je zkoumání politik Evropské unie, která není 

státem. Potřebujeme tedy definici, kde je multilateralismus aplikovatelný nejen na 

problematiku států, nýbrž i na jiné aktéry mezinárodního dění, jako je například 

Evropská unie.  Takto nastavená definici byla vypracována pod záštitou projektu 

MERCURY.32 Kolektiv autorů pracující na tomto projektu nestaví svou definici na 

státech, nýbrž na „aktérech“.33 Pojem „aktéři“ je užit v definici této práce. 

 

Principy vztahů mezi státy v rámci multilateralismu 
 

V kvalitativním pojetí je definice multilateralismu doplněna o nutnost operovat 

na institucionálním základě. Institucionalizace znamená, že jsou stanoveny trvající 

                                                           
29

 RUGGIE J. G.,  „Multilateralism: The Anatomy of an Institution“, International Organisation, Vol. 46, No. 3, 
Léto, 1992, 565, http://www.jstor.org (Staženo 3. 9. 2010). 
30

 Ibid., 567. 
31

 Ibid., 571. 
32

 Vědecký projekt, podporovaný Evropskou unií s cílem prostudovat, jak může Evropská unie přispívat 
k efektivnímu multilateralismu „effective multilateralism“.  
33

 KLEIN N., REINERS W., ZHIMIN Ch., JUNBO J. a ŠLOSARČÍK I.. Diplomatic Strategies of Major Powers: 

Competing Patterns of International Relations? – The Cases of the United States of America, China and the 

European Union (MERCURY, E-paper No. 2, únor 2010), 7,  www.mercury-fp7.net (Staženo 3. 9. 2010). 
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procesy chování mezi členy uskupení.34 Mezi tyto procesy řadíme procedury a 

principy.35 Procedury jsou konkrétní, pravidelné postupy, které určují, jakým 

způsobem se má uskupení států dále ubírat, postupem času se procedury stávají 

velmi formální.36 Nejčastější formou procedur jsou oficiální orgány či schůzky a to 

především schůzky formální a pravidelné, neřadíme sem náhodná setkání.37 Na druhé 

straně jsou principy, podle kterých by se měli aktéři chovat a které určují korektní 

vztahy mezi jednotlivými státy. Principy a procedury nevznikají jako nutnost, bez 

které by vytvořené společenství nebylo schopno v daném oboru operovat, nýbrž jako 

„společenské ustanovení“ zvolené dobrovolně členy uskupení.38  

Zatímco v rámci definice institucionalizace39 jsou principy pouze normami 

chování, v práci Ruggieho nalezneme, že mezi ně patří i tzv. „rozptýlená 

vzájemnost“,40 tímto pojmem Ruggie vysvětluje důvody, které vedou jednotlivé státy 

uzavírat multilaterální vztahy. Státy totiž očekávají, že investice do multilaterálního 

uskupení se jim v dlouhodobém časovém úseku vrátí a to v různé podobě výhod. 

Neočekávají tak okamžité přínosy a zároveň si na začátku nemohou být jisti 

skutečnými finálními náklady a zisky jedné akce v rámci multilaterálního uskupení. 

Multilaterální formu vztahů proto preferují především velké mocnosti, které nejsou 

                                                           
34

 KEOHANE R. O., Multilateralism: an agenda for research, International Journal, vol. 45, 1990, 732-733. 
35

 SWEET S. A., WAYNE S., NEIL F., The Institutionalization of Europe. (Oxford: Oxford University Press, 2001), 6-
8, www.oxfordsholarship.com (Staženo 25. 10. 2010). 
36

 Ibid, 6-8. 
37

 KLEIN N., REINERS W., ZHIMIN Ch., JUNBO J. a ŠLOSARČÍK I.. Diplomatic Strategies of Major Powers: 

Competing Patterns of International Relations? – The Cases of the United States of America, China and the 

European Union (MERCURY, E-paper No. 2, únor 2010), 8, www.mercury-fp7.net (Staženo 3. 9. 2010). 
38

 RUGGIE J. G.,  „Multilateralism: The Anatomy of an Institution“, International Organisation, Vol. 46, No. 3, 
Léto, 1992, 571, http://www.jstor.org (Staženo 3. 9. 2010). 
39

 SWEET S. A., WAYNE S., NEIL F., The Institutionalization of Europe. (Oxford: Oxford University Press, 2001), 6-
8, www.oxfordsholarship.com (Staženo 25. 10. 2010). 
40

 Toto rozdělení vyplývá ze samotného textu autora Ruggie / RUGGIE J. G.,  „Multilateralism: The Anatomy of 
an Institution“, International Organisation, Vol. 46, No. 3, Léto, 1992, 571, http://www.jstor.org (Staženo 3. 9. 
2010)/, kde autor uvádí dva konkrétní principy „všeobecných zásad chování“ a to „neoodělitelnost“ a 
„rozptýlenou vzájemnost“. Vymezujeme se takto od prací, které v interpretaci Ruggieho textu rozdělují principy 
do tří skupin, jako třetí skupinu principů uvádějí právě „všeobecné zásady chování“. 
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závislé na okamžitých výnosech a mohou si dovolit investovat do aktiv s dlouhotrvající 

návratností.41  

V této práci však budou mezi institucionální složky řazeny pouze procedury, 

tzn. oficiální orgány či pravidelné schůzky, a principy, pod kterými chápeme smluvené 

normy chování všech aktérů. Problematiku benefitů, která je také klíčová 

k rozpoznání multilaterálního uskupení, nechápeme jako součást pojmu 

institucionalizace, nýbrž jako samostatný pojem definice multilateralismu.  

 

Tato bakalářská práce bude pracovat s kvalitativním typem definice 

multilateralismu, jelikož je empiricky náročnější a umožní tak přesnější analýzu 

tématu. Na základě zkoumaných textů byla vypracována tato definice 

multilateralismu. 

  

„Multilateralismus je institucionální forma vztahů, kterou lze koordinovat styky mezi 

třemi a více aktéry, s cílem dosáhnout benefitů v dlouhodobém časovém úseku.“ 

  

    

  

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 
 

                                                           
41 BOUCHARD C. a PETERSON J., Conceptualising Multilateralism: Can We Just Get Along? (MERCURY – 

Multilateralism and the EU in the Contemporary Global Order, E-paper No. 1, únor 2010), 8, 
http://www.mercury-fp7.net/fileadmin/user_upload/E-paper_no1_fin_2010.pdf (Staženo 2. 10. 2010).  
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Metodologie práce 
 

Evropská unie se ve svých oficiálních proklamacích zasazuje o prosazování 

„účinného multilateralismu“. Multilateralismus má být v praxi aplikován v evropském 

sousedství. Konkrétní iniciativou sousedství je Evropská politika sousedství. 

Předpoklady úspěšně zavést multilateralismus má Evropská unie především ve 

východní části sousedství, jelikož zde má značný vliv a jelikož je tento region 

koherentní. Státy severní a střední Evropy iniciovaly nový program, Východní 

partnerství, který má oživit vztahy s východními sousedy a dále prohloubit 

multilaterální spolupráci. Z těchto faktů vyplývá celé spektrum otázek: 

Implementuje Evropská unie své oficiální proklamace do skutečných politik? 

Jaká část podporovaných programů v rámci EPS je multilaterální? Dochází k vývoji 

implementace multilateralismu? Z jakých důvodů je výhodné podporovat 

multilaterální vztahy? Je multilateralismus středem zájmu pouze Evropské unie či i 

jejích sousedních států? 

Na tyto a další otázky se bude autorka pokoušet nalézt odpovědi. Bakalářská práce 

vychází z následující hypotézy H1 a podhypotézy P1.  

Hypotéza H1: 

„Evropská unie rozvíjí od vzniku Evropské politiky sousedství multilaterální vztahy se 

svými východními sousedy.“ 

Podhypotézu P1: 

„Nejnovější iniciativa, Východní partnerství, neopouští od podpory multilaterálního 

principu vztahů“ 
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Práce je vystavena na empiricko-analytickém přístupu, kdy popisné části jsou 

následovně studovány a interpretovány s cílem potvrdit či vyvrátit hypotézy a 

zodpovědět položené otázky. V práci bude ověřován multilaterální charakter vztahů 

Evropské unie se sousedními státy.  

Z důvodu rozsahu bakalářské práce byly k analýze vybrány jen vztahy 

s východním sousedstvím. Východní sousedství je ucelenější a menší region oproti 

jižním sousedům a zároveň zde má Evropská unie větší potenciál vlivu a tudíž více 

možností prosazovat multilaterální typy vztahů. Výzkumný zájem bakalářské práce 

bude proto směřován právě k analýze typu vztahů Evropské unie s východními státy 

(Ukrajina, Moldávie, Bělorusko, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán). 

Časově je téma zařazeno od data vzniku Evropské bezpečnostní strategie, 

prvního oficiálního dokumentu Evropské unie, který se zasazuje o multilaterální typy 

zahraničních vztahů. Zároveň Evropská bezpečnostní strategie představuje myšlenky 

evropského sousedství.  

Vztahy s jednotlivými státy budou analyzovány od data podepsání jejich 

akčních plánů v rámci Evropské politiky sousedství. EPS je konkrétní iniciativa 

evropského sousedství a zároveň první politika vůči sousedním státům od přihlášení 

se Evropské unie k multilateralismu. Akční plány s Ukrajinou a Moldavskou republikou 

byly podepsány během Lucemburského předsednictví (leden-červen 2005), Akční 

plány s Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem pak během finského předsednictví 

(červenec-prosinec 2006). Aktivní dialog s Běloruskem byl započat až po jeho přijetí 

do Východního partnerství, před tím byly jak styky, tak finanční podpora minimální a 

Unie se po nezdařilém podepsání Akčního plánu již aktivně nesnažila Bělorusko 

integrovat do multilaterálních uskupení ve svém východním sousedství.  

Na regionální problematiku bude nahlíženo ve dvou fázích. Nejprve bude 

studována situace po zavedení Evropské politiky sousedství. Toto období bude 

zkoumáno do roku 2009, kdy jsou vztahy s východními sousedy podpořeny novou 

regionální iniciativou Východním partnerstvím. Situace po zavedení Východního 

partnerství bude studována ve druhé fázi jednotlivých kapitol výzkumné části práce.  
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Práce je strukturována do dvou hlavních částí, nejprve výzkumné části práce, 

na jejíchž závěrech je pak vystavena druhá hlavní část bakalářské práce interpretující 

získané informace. Hlavním cílem výzkumné části práce je potvrdit či vyvrátit 

hypotézu této práce, říkající, že Evropská unie vede se svými východními sousedy od 

zavedení Evropské politiky sousedství multilaterální vztahy. Aby vztahy s východními 

sousedy byly multilaterální, musí splňovat prvky dané definice multilateralismu.  

Předpokládáme-li, že vztahy jsou multilaterální, musíme předpokládat následující tři 

dílčí hypotézy D1, D2 a D3 odpovídajícím třem kritériím definice multilateralismu: 

D1: „Vztahy Evropské unie s východními sousedy jsou institucionalizované.“ 

D2: „Vztahy mezi Evropskou unií a jejími východními partnery probíhají mezi 

minimálně třemi aktéry.“  

D3: „Vztahy mezi Evropskou unií a jejími sousedními partnery přinášejí všem 

aktérům určité benefity.“ 

 

 

Předpokládáme-li, že vztahy Evropské unie s jejími východními sousedy jsou 

multilaterální, pak bychom podle výše vytvořené definice měli v jejich organizaci najít 

prvky institucionalizace a tím zodpovědět dílčí hypotézu D1: „Vztahy Evropské unie 

s východními sousedy jsou institucionalizované.“ Ověřování dílčí hypotézy D1 bude 

tématem první kapitoly výzkumné části práce.  

Institucionalizace znamená, že je politika postavena na konkrétních 

procedurách a principech. Procedury chápeme například jako pravidelná a formální 

setkání mezi aktéry či ustanovené orgány mezi nimi. Principy jsou pak jejich ustálená 

pravidla.42  

Formální setkání mezi Evropskou unií se státy východního sousedství zaštiťuje 

Rada Evropské unie, konkrétně pak její předsednictví.43 Na stránkách jednotlivých 

předsednictví nalezneme kalendáře uskutečněných schůzek. V kalendářích pak budou 
                                                           
42

 Viz. kapitola: Definice multilateralismu 
43

 ZILLER J., L´Union européenne -  Edition Traité de Lisbonne, (Paříž: Les notice, La documentation Francaise, 

2008), 182. 
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vyhledávány schůzky, kterých se zúčastnil některý ze zkoumaných východních států.44 

Zajímat nás bude, kdy se tyto schůzky odehrály a zda je lze označit za pravidelné. 

K vypracování poslouží nejen kalendáře jednotlivých předsednictví, ale též reporty a 

tiskové zprávy shrnující jednání schůzek. Budeme také zkoumat, zda v rámci vztahů 

EU s východními sousedy nebyl ustanoven orgán spravující konkrétní oblast vztahů. 

K tomuto budou analyzovány zakládající dokumenty různých iniciativ a rozhodnutí 

evropských orgánů. 

Je-li předpokládáno, že vztahy s východními sousedy jsou institucionalizované, 

pak by měla Evropská unie s východními partnery konat pravidelná a formální setkání, 

případně by měly existovat ustanovené orgány mezi Evropskou unií a jejími sousedy. 

 

 

Vzhledem k proklamacím Evropské unie stavět své vztahy na principu 

multilateralismu dále předpokládáme, že Unie nespolupracuje s východními partnery 

separátně, nýbrž ve skupině se dvěma či více státy.  Dílčí hypotéza D2: „Vztahy mezi 

Evropskou unií a jejími východními partnery probíhají mezi minimálně třemi aktéry,“ 

bude zkoumaná ve druhé kapitole výzkumné části práce. 

Pro účely této práce považujme Evropskou unii za jednoho aktéra vztahů, role 

členských států není zahrnuta do analýz této práce. Práce se zabývá evropským 

sousedstvím, které bylo definováno dokumenty a rozhodnutími Evropské unie. 

Jednotlivé smlouvy, akční plány, programy evropského sousedství jsou závazné pro 

Evropskou unii a nikoli pro jednotlivé členské státy separátně. Z tohoto důvodu práce 

přistupuje k zjednodušení evropské zahraniční politiky, kdy bude ověřováno, zda se 

v rámci Evropské politiky sousedství vyskytují vztahy Evropské unie s minimálně 

dvěma dalšími státy.  

Odpověď budeme hledat nejprve zkoumáním schůzek, které proběhly mezi 

aktéry, a to z důvodu, že schůzky jsou stavebním prvkem politik. Konkrétně pak znovu 

přezkoumáme schůzky nalezené v první části výzkumné práce a budeme se 

                                                           
44

 Ukrajina, Moldávie, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán. 
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soustředit, mezi kým schůzky probíhaly. Počet aktérů budeme také hledat ve 

financování projektů, jelikož finanční prostředky jsou největší a zároveň 

nejkonkrétnější krok Evropské unie vůči státům EPS. Financování konkrétních 

projektů bude vyhledáno na základě rozpočtů evropských dotací jednotlivým státům.  

  Aby byla potvrzena dílčí hypotéza D2, měli bychom dojít k závěru, že mezi 

Evropskou unií a minimálně dalšími dvěma sousedními státy probíhají schůzky, či že 

existuje konkrétní finanční podpora EU soustředěná na dva a více států sousedství.   

 

 

Multilaterální vztahy musí, dle výše uvedené definice, přinášet všem 

zúčastněným aktérům benefity. V případě, že vztahy Evropské unie s jejími 

východními sousedy jsou multilaterální, můžeme předpokládat dílčí hypotézu D3: 

„Vztahy mezi Evropskou unií s jejími sousedními partnery přinášejí všem aktérům 

určité benefity.“ Problematika benefitů bude zkoumána v poslední části výzkumné 

práce.  

Zisky mohou vzniknout v oblastech ekonomických, bezpečnostních, politických 

a kulturních a to v různé podobě, od finančních dotací, po technickou asistenci, 

sdílení informací.   

Pro ověření, zda všichni participující dosahují svojí angažovaností a svým 

vkladem určitých zisků v dlouhodobém časovém období, budou studovány 

ekonomické statistiky, reporty nevládních organizací a sekundární prameny. 

Nezohledňujeme autory ze sousedních států Unie. Práce si neklade za cíl analyzovat 

multilateralismus z pohledu obou stran aktérů, nýbrž potvrdit či vyvrátit hypotézu, 

která říká, že pokud se Evropská unie hlásí k multilateralismu, měl by být aplikován 

v jejích politikách. Pokud Evropská unie aplikuje multilateralismus, může to být 

multilateralismus vnímaný úhlem pohledu Evropské unie. A v případě, že 

z evropského pohledu obě strany mají dosáhnout výhod, splňuje Evropská politika 

sousedství tuto část definice.  
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K potvrzení dílčí hypotézy D3 bychom měli nalézt jakékoli typy zisků 

vyplývajících pro všechny aktéry ze vztahů v rámci evropského sousedství.   
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Výzkumná část práce 
 

 

KAPITOLA 1.: Institucionalizace vztahů  
 

K zodpovězení dílčí hypotézy D1: „Vztahy Evropské unie s východními sousedy 

jsou institucionalizované,“ budeme zkoumat formální a pravidelné schůzky Evropské 

unie s jejími východními partnery během dvou období, po zavedení Evropské politiky 

sousedství a po zavedení její rozvíjející iniciativy Východního partnerství. 

 

Období od zavedení Evropské politiky sousedství 

 

Pro zodpovězení dílčí hypotézy D1 se věnujme schůzkám, které proběhly od 

podepsání Akčních plánů po ustanovení Východního partnerství (české předsednictví 

leden-červen 2009). Nalezené schůzky v programech předsednictví jsou prezentovány 

v tabulce č. 1: Schůzky EU s Ukrajinou, Moldávií, Arménií, Gruzií, Ázerbájdžánem 

v letech 2005-2008 (strana 29). 

 

Schůzky Evropské unie s Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem se odehrály celkem 

čtyři v období od podepsání Akčního plánu po Summit o Východním partnerství, 

období tří let. Z čehož schůzka Trojky45 a dotyčné země proběhla jen jednou. Ve 

zkoumaném období se tento typ schůzek neopakoval a nemůžeme ho tedy označit za 

pravidelný. Na druhé straně pravidelnost nalezneme v organizování schůzek Rady 

spolupráce EU s dotyčnými zeměmi. Tyto proběhly každý rok ze zkoumaného období 

                                                           
45

 Zastoupení EU ve vztahu k třetím zemím v rámci SZBP, složená z ministra zahraničních věcí předsedajícího 
státu, vysokého představitele pro SZBP (vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku – 
Lisabonská novelizace smluv) a komisaře pro vnější vztahy, případně pro rozšiřování nebo rozvoj; Zdroj: 
Businessinfo.cz, „Evropská unie. Organizační zajištění předsednictví ze strany MZV“, 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/role-rezortu-vykon-predsednictvi/organizacni-zajisteni-predsednictvi-
mzv/1001725/50290/ (Staženo 12. 9. 2010). 
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a to vždy ve čtvrtém kvartálu roku. Navíc byly vždy zorganizované ve stejný den se 

všemi třemi státy. Obsahem těchto schůzek byla pokaždé především implementace 

Akčních plánů Evropské politiky sousedství.46 Schůzky Rady spolupráce EU s Arménií, 

Gruzií a Ázerbájdžánem v letech 2006-2008 jsou tudíž formálními a pravidelnými 

procedurami.  

Akční plán s Moldavskou republikou byl podepsán během schůzky Rady 

spolupráce EU v prvním kvartále roku 2005.47 Od té doby se schůzky mezi Moldávií a 

EU každoročně opakovala. Od roku 2005 proběhly pak vždy ve druhém kvartále a to 

celkem čtyřikrát v námi zkoumaném období. Jedním z cílů těchto schůzek je 

projednávání spolupráce v rámci Evropské politiky sousedství. Schůzky s Moldavskou 

republikou jsou též pravidelné a jejich organizování skrze předsednictví Rady jim 

garantuje náležitou formálnost.  

Vztahy Evropské unie s Ukrajinou jsou v porovnání s předchozími státy 

intenzivnější. Ve zkoumaném období proběhlo mezi Unií a Ukrajinou sedmnáct 

schůzek, z čehož tři summity, devět schůzek Trojky a Ukrajiny a pět schůzek Rady 

spolupráce EU. Všechny tyto schůzky do jisté míry řešily nebo se odkazovaly na vztahy 

v rámci Evropské politiky sousedství, jsou tedy prostředkem Evropské politiky 

sousedství.48 Pravidelně organizovány jsou schůzky Rady spolupráce EU, které 

probíhají v první polovině každého roku. Výjimkou byl rok 2006, kdy tento typ schůzky 

neproběhl, byl však nahrazen schůzkami Trojky. I v případě Ukrajiny můžeme 

vypozorovat pravidelný a formální kontakt s Evropskou unií.   

                                                           
46

 Například: Rada Evropské unie, „EU-Armenia Cooperation Council - Ninth meeting“, (Brussels: 9. 12. 2008), 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/104592.pdf (Staženo 17. 9. 2010). 
47

 Rada Evropské unie, „EU-Moldova Cooperation Council – Seventh meeting EU“ (Brusel: Press Release, č. 
6427/05. 22. 2. 2005) Luxembourg presidency of the Council of the European Union, 

http://www.eu2005.lu/en/actualites/conseil/2005/02/22Moldavie/83814.pdf (Staženo 13. 09. 2010). 
48

 Rada Evropské unie, „EU-Ukraine Cooperation Council – Eighth meeting“ (Brusel: Press Release, č. 6428/05. 
21. 2. 2005) Luxembourg presidency of the Council of the European Union, 

http://www.eu2005.lu/en/actualites/conseil/2005/02/2101eu_ukr/83804.pdf (Staženo 12. 09. 2010). 
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Na základě agend jednotlivých předsednictví od roku 2004 do roku 2008 bylo 

zjištěno, že Evropská unie udržuje se státy pravidelný kontakt a to skrze formální 

schůzky Rady spolupráce EU. 
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Ukrajina 
 

Moldávie 
 

Arménie 
 

Gruzie 
 

Ázerbájdžán 
 

Název Datum Název Datum Název Datum Název Datum Název Datum 

EU-Ukrajina             
Rada Spolupráce EU 

21.2.2005 
EU-Moldávie     
Rada Spolupráce 

22.2.2005 
EU-Arménie            Rada 
Spolupráce 

14.11.2006 
EU-Gruzie Rada 
Spolupráce 

14.11.2006 
EU-Ázerbájdžán rada 
spolupráce 

14.11.2006 

EU-Ukrajina (troika)
1
 30.3.2005 

EU-Moldávie 
Rada Spolupráce 

11.4.2006 
EU-Arménie Rada 
Spolupráce 

16.10.2007 
EU-Gruzie Rada 
Spolupráce 

16.10.2007 
EU-Ázerbájdžán Rada 
Spolupráce 

16.10.2007 
 

EU-Ukrajina Rada 

Spolupráce 
13.6.2005 

EU-Moldávie  
Rada Spolupráce 

18.6.2007 EU-Arménie (troika) 6.2.2008 EU-Gruzie (troika) 5.2.2008 
EU-Ázerbájdžán 
(troika) 

4.2.2008 

EU-Ukrajina Summit 1.12.2005 
EU-Moldávie  
Rada Spolupráce 

27.5.2008 
EU-Arménie Rada 
Spolupráce 

9.12.2008 
EU-Gruzie Rada 
Spolupráce 

9.12.2008 
EU-Ázerbájdžán Rada 
Spolupráce 

9.12.2008 

EU-Ukrajina (troika) 21.9.2005 
EU-Moldávie 
Rada Spolupráce 

16.6.2009 
      

EU-Ukrajina (troika) 3.3.2006 
        

EU-Ukrajina (troika) 6.6.2006 
        

EU-Ukrajina (troika) 12.10.2006 
        

EU-Ukrajina Summit 27.10.2006 
        

EU-Ukrajina (troika) 6.2.2007 
        

EU-Ukrajina Rada 
Spolupráce 

18.6.2007 
        

EU-Ukrajina (troika) 17.10.2007 
        

EU-Ukrajina Rada 

Spolupráce 
11.3.2008 

        

EU-Ukrajina (troika) 22.5.2008 
        

EU-Ukrajina Summit 9.9.2008 
        

EU-Ukrajina (troika) 5.2.2009 
        

EU-Ukrajina Rada 
Spolupráce 

16.6.2009 
        

 

                                                           
1
 Troika – zastoupení EU ve vztahu k třetím zemím v rámci SZBP, složená z ministra zahraničních věcí předsedajícího státu, vysokého představitele pro SZBP (vysoký představitel unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku – Lisabonská smlouva) a komisaře pro vnější vztahy, případně pro rozšiřování nebo rozvoj; Zdroj: Businessinfo.cz, „Evropská unie. Organizační zajištění předsednictví ze strany 
MZV“, http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/role-rezortu-vykon-predsednictvi/organizacni-zajisteni-predsednictvi-mzv/1001725/50290/ (Staženo 12. 9. 2010). 
 

Legenda: 
Podepsání Akčních plánů 
Schůzky odehrávající se ve stejný den 

 

Tabulka č. 1: Schůzky EU s Ukrajinou, Moldávií, Arménií, Gruzií, Ázerbájdžánem v letech 

2005-2008  

Zdroj - Kalendáře jednotlivých předsednictví: 
eu2005.lu; eu2005.gov.uk; eu2006.at; eu2006.fi; eu2007.de; eu2007.pt; 
eu2008.si; eu2008.fr. 
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Období od zavedení Východního partnerství  

 

Jedním z hlavních dokumentů ke studiu institucionalizace Východního 

partnerství je Společná deklarace pražského summitu Východního partnerství.50 

V této deklaraci jsou mimo jiné uvedeny procedury, na jakých by společenství mělo 

být organizováno. Vzhledem k tomu že je Východní partnerství velmi nedávnou 

iniciativou a nemělo ještě dostatek času ustanovit všechny své závazky, bude brán při 

následující analýze zřetel nejen na uskutečněné aktivity, ale také i na ty zamýšlené, 

jež byly uvedeny ve Společné deklaraci. Kalendář akcí na rok 2010, spolu s reporty 

z jednotlivých schůzek budou sloužit jako zdroj informací.  

Státy participující na Východním partnerství během pražského summitu 

potvrdily čtyři prioritní oblasti spolupráce (Demokracie, stabilita, vláda – oblast 1; 

ekonomická integrace a konvergence k evropským standardům – oblast 2; 

energetická bezpečnost – oblast 3; mezilidské kontakty – oblast 4). K prodiskutování 

možností a pokroků spolupráce v těchto oblastech byla určena pravidelná tematická 

diskusní fóra. Fóra mají probíhat minimálně dvakrát ročně.51  V roce 2009, 2010 

všechna tato fóra opravdu proběhla dvakrát do roka, viz tabulka č. 2 – Diskusní fóra 

čtyř prioritních oblastí spolupráce (strana 31). Fóra probíhala pravidelně vždy 

v prvním a ve druhém pololetí. Tyto diskusní schůzky jsou určeny výhradně pro 

zkušené úředníky zabývajícími se konkrétními oblastmi spolupráce, fór se mohou 

účastnit i nečlenské státy Východního partnerství, pokud se jich dotýká projednávaná 

problematika.52 Tato pravidla můžeme označit za principy institucionalizace 

diskusních fór. Diskusní fóra jsou tedy pravidelná a oficiální setkání.  

 

 

                                                           
50

 Rada Evropské unie, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit (Praha: 7. 5. 2009, 8435/09), 
http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm (Staženo 30. 5. 2010). 
51

 Ibid., 9. 
52

 Ibid., 9. 
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Tabulka č. 2: Diskusní fóra čtyř prioritních oblastí spolupráce  

 

 

 

 

 

 

 

Hnacím motorem Východního partnerství mají být každoroční schůzky všech 

ministrů zahraničí a schůzky hlav států odehrávající se jednou za dva roky.53 Ministři 

zahraničí se poprvé sešli 8. prosince 2009,54 přibližně po roce, 23. listopadu 2010 bylo 

naplánované druhé setkání ministrů zahraničí. Toto setkání však v daný den 

neproběhlo a z dostupných zdrojů55 se nepodařilo zjistit, zda bylo odloženo na jiný 

den či zrušeno. Setkání se pravděpodobně neuskutečnilo ani neformálně, jelikož 

v daný den ministr zahraničních věcí Běloruska se sešel se svým ruským protějškem 

v Minsku56 a nemohl se tedy zúčastnit setkání, které se mělo uskutečnit v Bruselu. 

Setkání ministrů mají potenciál být jednou z institucionálních procedur Východního 

partnerství, avšak pouze v případě že budou organizovány. 

První schůzka hlav států byla schůzkou zavádějící Východní partnerství a 

ustanovující Společnou deklaraci o summitu Východního partnerství, odehrála se 7. 

května 2009 během českého předsednictví v Praze. Druhé setkání státníků je 

naplánováno na 26. května 2011 a uskuteční se v Budapešti. Schůzky hlav států mají 

probíhat v jakémkoli státě participujícím na Východním Partnerství, což bylo prozatím 

splněno. Česká republika a Maďarsko jsou členskými státy Evropské unie a tudíž státy 

participující na Východním Partnerství. I tyto schůzky jsou naplánované jako formální, 

                                                           
53

 Rada Evropské unie, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit (Praha: 7. 5. 2009, 8435/09), 
8, http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm (Staženo 30. 5. 2010). 
54

 Švédské předsednictví Evropské unie, „Meeting of Foreign Ministers Within the Eastern Partnership“, 
www.se2009.eu (Staženo 17. 11. 2010) 
55

 Kalendáře předsednictví, kalendáře Rady, portál Europa, přímé mailové dotazy na informační centrum 
Východního partnerství. 
56

„Zasedání kolegií ministerstva zahraničí Ruska a Běloruska v Minsku“, Hlas Ruska (23. 11. 2010), 

http://czech.ruvr.ru/2010/11/23/35474014.html (Staženo 25. 11. 2010). 

  
Platforma 
1 

Platforma 
2 

Platforma 
3 

Platforma 
4 

1. kolo 5.6.2009 26.6.2009 17.6.2009 10.6.2009 

2. kolo 7.10.2010 9.11.2009 5.11.2009 26.11.2009 

3. kolo 29.4.2010 7.5.2010 20.5.2010 27.5.2010 

4. kolo 7.10.2010 10.11.2009 27.10.2010 13.10.2010 
Zdroj:  • The Eastern Partnership multilateral platforms. European Union 
External Action. Dostupné z URL: www.eeas.europa.eu.;                      
•Eastern Partnership Events in 2010. 21. 10. 2009. Dostupné z URL: 
http://eeas.europa.eu/eastern/docs/index_en.htm. 
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pravidelné a s určitými principy. Jestli však jejich organizace bude probíhat pravidelně 

dle současných plánů, nemůžeme v tuto chvíli s jistotou říct.  

Další inovativní typ schůzek probíhá pod záštitou Fóra občanské společnosti 

Východního partnerství. 57 Občanská společnost a neziskové organizace mají být 

součástí vytváření spolupráce mezi členy Východního partnerství, jsou určeny 

k výměně zkušeností, podávání návrhů, monitorování a hodnocení spolupráce. Fórum 

má probíhat pravidelně, vždy minimálně jednou za rok.58 Do současnosti tomu tak je, 

první fórum proběhlo v červnu 2009, druhé pak v listopadu 2010 v Berlíně. Občanské 

fórum se jeví jako relativně živé uskupení, členové jeho představenstva spolu zasedají 

i mimo oficiální každoroční schůzky, pravidelně vydávají newsletter o činnosti fóra.59 

Nejen schůzky státníků tedy tvoří institucionalizovanový charakter vztahů, tou jsou 

například i pravidelná, oficiální fóra širší veřejnosti. 

Do položky institucionální procedury můžeme zařadit i nejnovější instrument 

Východního partnerství, „Council of Europe Facility.“60 Tento orgán má za úkol 

zaštiťovat a podporovat reformy ve východních zemích v oblastech demokracie, 

stability, vládnutí ve snaze přiblížit tyto standardu Rady Evropy a usnadnit kontakty 

mezi Evropskou unií s jejími východními sousedy.61 Celkově mu bylo vyčleněno 4 

miliony eur,62 což na spuštění nového projektu cíleného na šest východních sousedů 

je částka velmi nízká a je otázkou, zda tento instrument bude úspěšný.  

                                                           
57

 Rada Evropské unie, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit (Praha: 7. 5. 2009, 8435/09), 
http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm (Staženo 30. 5. 2010). 
58

 Eastern Partnership Civil Society Forum, „Concept paper“, 
http://eeas.europa.eu/eastern/civil_society/docs/concept_en.pdf (Staženo 26. 10. 2010). 
59

 Civil Society Forum, „Newslettre“, http://www.alda-europe.eu/public/doc/107-EaP_CSF_Newsletter_10-
2010.pdf (Staženo 27. 10. 2010). 
60

 Rada prostředků Evropy; Evropská komise, „Commission decision of 8. 11. 2010 on the Regional East Action 
Programme2010 Part II in favour of European Neighbourhood Policy countries to be financed under Article 19 
08 01 03 of the general budget f the European Union“ (Brusel: 8. 11. 2010, C(2010) 7560), 
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2010/aap_2010_enpi-e_p2_en.pdf (Staženo 13. 11. 2010). 
61

 EuropeAID, „European Commission alocates 4 million to establishement of Council of Europe Facility“, 
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2010/pr_aap_2010_enpi-e_p2.pdf (Staženo 20. 11. 2010). 
62

 EuropeAID. „Action Fiche for ENPI East Regional Action Programme 2010 Part 
II“,http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2010/af_aap_2010_enpi-e_p2.pdf (Staženo 20. 11. 2010). 
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Dílčí shrnutí 
 

Ve zkoumaných obdobích probíhaly formální a pravidelné schůzky mezi 

Evropskou unií a jejími sousedy na východě. Před zavedením Východního partnerství 

se jednalo pouze o schůzky Rady spolupráce EU, od Východního partnerství vidíme 

znatelný nárůst schůzek a jednání, které jsou formální a plánované jako pravidelné.  
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Kapitola 2.: Počet aktérů 

 

Důležitým krokem k rozpoznání počtu aktérů dané iniciativy a tím pádem 

k zodpovězení dílčí hypotézy D2: „Vztahy mezi Evropskou unií a jejími východními 

partnery probíhají mezi minimálně třemi aktéry,“ je přezkoumání oficiálních schůzek 

mezi Evropskou unií a východními státy a zjištění kolik států se jich společně 

s Evropskou unií zúčastnilo. Druhým krokem je pak analýza finanční podpory Evropské 

unie směřovaná danému regionu a zjištění, zda jsou podporovány programy, kterých 

se účastní jeden či více států. Oba kroky budou studovány ve dvou obdobích, po 

zavedení EPS a po zavedení Východního partnerství. 

 

TYPY SCHŮZEK MEZI EVROPSKOU UNIÍ A VÝCHODNÍMI PARTNERY 
 

Nejdříve budeme studovat schůzky, které proběhly v období Evropské politiky 

sousedství, ve druhé části budeme analyzovat schůzky, které se uskutečnily v období 

fungování Východního partnerství, doplněk EPS.   

 

1. Období od zavedení Evropské politiky sousedství 

Z tabulky č. 1, Schůzky EU s Ukrajinou, Moldávií, Arménií, Gruzií, 

Ázerbájdžánem v letech 2005-2008 (strana 29), vyčteme, že všechny schůzky jsou 

organizovány pouze mezi dvěma aktéry, Unií a dotyčným státem. Zároveň si však 

všimneme, že některé schůzky s Arménií, Gruzií a Ázerbájdžánem či Ukrajinou a 

Moldávií probíhají ve stejný den. Otázkou je, zda se jedná pouze o organizační rutinu, 

nebo o záměr umožnit státům jednat mezi sebou.  

Schůzky Rady spolupráce EU proběhly s Ukrajinou a Moldávií 16. června 2007 

v Lucembursku. Na schůzce s Ukrajinou byly projednány klíčové otázky vnitřních 
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ukrajinských záležitostí a bezpečnosti. Mezi hlavní bezpečnostní výzvy bezpochyby 

patří otázky Podněstří,63 které bylo během jednání diskutováno. Moldávie však 

k těmto jednáním nebyla podle oficiálního reportu přizvána.64 Je však 

pravděpodobné, že zástupci obou států měli možnost se během dne setkat a 

projednat klíčové otázky, o tomto setkání však nejsou záznamy.  

Z reportů o prvních schůzkách s Arménií, Gruzií a Ázerbájdžánem, po 

podepsání Akčních plánů v roce 2007, vyčteme, že schůzkám předcházela společná 

snídaně zástupců Evropské unie a všech tří zemí Jižního Kavkazu za účelem 

prodiskutování regionálních konfliktů a spolupráce.65 Stejně tak tomu bylo během 

schůzek v prosinci 2008, které byly následovány společným obědem pro všechny čtyři 

aktéry.66 

Schůzky mezi Evropskou unií a jednotlivými státy EPS v letech 2005 až 2009 

probíhaly vždy na bilaterální úrovni. Evropská unie se však v některých případech67 

snažila zajistit, aby státy jednotlivých regionů měly možnost setkat se na její půdě, 

sjednáním schůzek v jeden den, naplánováním společných obědů či snídaní.  

 

2. Období od zavedení Východního partnerství 

           Schůzky jsou hlavním hnacím motorem partnerství. Na rozdíl od období, kdy 

fungovala pouze Evropská politika sousedství, v období Východního partnerství se 

prokazatelně organizují schůzky, kterých se zúčastňují tři a více aktérů. Navíc poprvé 

                                                           
63

 Podněsterská moldavská republika – De facto nezávislý útvar, odtržený od Moldavska, které se domáhá jeho 
zpětného začlenění. Podněstří je ohniskem nelegálního obchodu, migrace.; ŠLACHTA M. Ohniska napětí ve 

světě, (Praha: Kartografie Praha, 2007), 44. 
64

Německé předsednictví Evropské unie, „EU-Ukraine Cooperation Council in Luxemburg on 18 June“, 

(Luxemburg: 18. 6. 2007), http://eu2007.de/en/News/Press_Releases/June/0618AAEUUkraine.html (Staženo: 

9. 9. 2010). 
65

 Rada Evropské unie, „EU-Azerbaidjan Cooperation Council, 8th meeting“, (Luxemburg: 16. 10. 2007. Press 
release n. 13968/07), http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/96557.pdf 
(Staženo 3. 10. 2010). 
66

 Rada Evropské unie. „EU-Armenia Cooperation Council in Brussels“ (Brussels: 9. 12. 2008. Press Release  
č. 17026/2008), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/104592.pdf (Staženo 5. 10. 2010). 
67

 Schůzky s Arménií, Gruzií, Ázerbájdžánem probíhaly v daném období ve stejný den každý rok. V případě 
Ukrajiny a Moldávie se tak stalo dvakrát. 
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jsou organizovány schůzky pro zástupce všech států paktu,68 nejen vybraných skupin 

států jako Jižního Kavkazu či Moldávie a Ukrajiny.  

           Na rok 2010 bylo naplánováno celkem osmdesát schůzek Východního 

partnerství, oficiálních i neoficiálních, z čehož dvacet devět schůzek je podle 

klasifikace bruselských úředníků bilaterální.69 Zbylé schůzky jsou organizovány pro 

všechny členy Východního partnerství. Na této úrovni se scházejí každoročně ministři 

zahraničí. Každé dva roky se setkávají hlavy států během summitů. Minimálně dvakrát 

do roka jsou pořádány diskusní fóra o jedné ze čtyř tematických oblastí.  

 

Bělorusko Ukrajina Moldávie Arménie Gruzie Ázerbájdžán 

Trojka 28.7.2009 Troika 6.10.2009 Trojka 6.10.2009 Rada SP 26.10.2009 Rada SP 26.10.2009 Rada SP 26.10.2009 

    Troika 11.11.2009 Rada SP 23.10.2009 ZBT 9.12.2009 ZBT 9.12.2009 ZBT 9.12.2009 

    Summit 4.12.2009 Trojka 25.11.2009 Víza 17.6.2010 Víza 17.6.2010   

    Troika 9.6.2010 Rada SP 21.12.2009       

    Summit 22.11.2010 Rada SP 15.6.2010             
 
 
 

 

 

Zároveň stále probíhají schůzky jen mezi zástupci Evropské unie a jedním 

státem.70 Jejich vývoj můžeme vyčíst z tabulky č. 3: Bilaterální schůzky v období 

druhého pololetí roku 2009 – 2010. Vidíme značnou redukci množství jednání v roce 

2010, která se dá vysvětlit završením jedné etapy jednání, která vyústila v iniciativu 

Východního partnerství a zjednodušeného vízového styku s Arménií a Gruzií. Jelikož 

však zjednodušený bezvízový styk a Východní partnerství nebylo jedinými prioritami, 

nabízí se další důvod a to, že bilaterální typy schůzek byly nahrazeny schůzkami skrze 

                                                           
68

 EU 27 a Ukrajina, Moldávie, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko. 
69

 Rozdělení v harmonogramu pro rok 2010; European External Action Service, „Eastern Partnership Events in 
2010“ (21. 10. 2009), http://eeas.europa.eu/eastern/docs/index_en.htm (Staženo 27. 9. 2010). 
70

 Rada Evropské unie, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit (Praha: 7. 5. 2009, 8435/09), 
8, http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm (Staženo 30. 5. 2010). 
 

Zdroj: www.eutrio.be; www.eu2010.es;         

www.se2009.eu; www.eu2009.cz 

Legenda: ZBT - Společná schůzka o zahraničních a bezpečnostních tématech 
Víza – Usnadněný vízového styku                                                                                                     
Rada SP – Rada Spolupráce EU 

Tabulka č. 3: Bilaterální schůzky v období druhého pololetí 2009 - 2010  
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Východní partnerství, to znamená nahrazení některých bilaterálních styků styky 

multilaterálními.  

 

Lze tak konstatovat, že v období před zavedením Východního partnerství byly 

organizovány schůzky s více aktéry jen na neoficiální úrovni. Východní partnerství 

zavádí oficiální, pravidelné schůzky směřované na všechny účastníky VP. Dílčí 

hypotéza D3 je splněna částečně před zavedením Východního partnerství a plně po 

jeho implementaci. 

 

 

FINANČNÍ PODPORA PROJEKTŮ VE VÝCHODNÍM REGIONU 

 

Analýzou finančních podpor Evropské unie zjistíme, jaké typy projektů jsou více 

podporovány, zda pouze bilaterální či i regionální a budeme moci zodpovědět dílčí 

hypotézu D2: „Vztahy mezi Evropskou unií a jejími východními partnery probíhají 

mezi minimálně třemi aktéry.“ 

Financování východních sousedů se postupně vyvíjelo. Financování dlouho 

probíhalo skrze program TACIS, zaštiťující financování východní části Evropské politiky 

sousedství, jiných programů určených východním sousedům a navíc programů 

určených Rusku. Zároveň se některé projekty financovaly z konkrétních programů 

jako například z Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Od 1. ledna 

2007 byl ve snaze zjednodušit tento mechanismus zaveden jediný program 

financování a to Evropský instrument sousedství a partnerství (European 

Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI).71 ENPI převzal program TACIS, 

menší separátní programy, program MEDA, ekvivalent TACISu určený pro jižní 

                                                           
71

 LE GLOANNEC, A.-M., “La politique de voisinage“, in Politiques européennes, ed. DEHOUSSE R. et al. (Paris: 
Les manuels de Sciences-Po, Presses de Sciences-Po, 2009), 377. 
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sousedy, a další programy. Celý finanční instrument ENPI zahrnující nejen vztahy se 

sousedy definovanými Evropskou politikou sousedství, ale i podporu programů 

určených Rusku, má rozpočet na období 2007-2013 12 bilionů eur, což je přibližně o 

32 % více než pro předešlé šestileté období v rámci předchozích programů. S tímto 

instrumentem vznikl i nový rozpočet pro každý stát a pro celý východní region na léta 

2007-2013 uvedený ve strategických dokumentech. Tyto rozpočty odpovídají 

politickým prioritám v daném období.72 V rámci každého strategického dokumentu 

byly vytvořeny dva Národní indikační programy konkretizující finanční příspěvky pro 

léta 2007-2010 a 2011-2013. 

 

 

1. Období od zavedení Evropské politiky sousedství 

 

Orientační finanční dotace Evropské politiky sousedství, pro období 2004-2009, 

období před zavedením inovativních programů, nalezneme pouze ve strategických 

dokumentech. Nejprve budou analyzovány dostupné programy finanční podpory pro 

celý region, které jsou uvedeny v ENPI indikačních programech na období 2007-2010 

a ve Strategickém a indikačním programu regionální spolupráce TACISu pro léta 2004-

2006. Dále pak budou zkoumány podpory pro jednotlivé státy, které jsou uvedeny 

v Národních indikačních programech ENPI a v každoročních programech TACISu 

během let 2004-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Úřední věstník Evropské unie, „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1638/2006 ze dne 26. října 
2006 o obecných ustanovení a zřízení evropského nástroje sousedství  a partnerství, L 310/1, 9. 1. 2006, hlava 
II, článek 7 – Programování a přidělování finančních prostředků“, eur-lex.europa.eu, (Staženo 12. 10. 2010). 
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Tabulka č. 4: Vývoj přidělených dotací jednotlivým státům  

  2004-2006 2007-2010 2010-2013 

Ukrajina 258mil€ 494mil€ 470,05mil€ 

Moldávie 
 

209,7mil€ 273,14mil€ 

Arménie 55mil€ 98,4mil€ 157,3mil€ 

Gruzie 
 

120,4mil€ 180,29mil€ 

Ázerbájdžán 30mil€ 92mil€ 122,5mil€ 

Bělorusko 10mil€ 20mil€ příprava programu 2012-2013 

Zdroj: www.enpi-programming.eu 

 

 

Zaměřme se na regionální podporu vztahů s východními sousedy. Porovnáme-

li náklady na regionální iniciativy určené pro východní sousedy, viz tabulka č. 7 (strana 

44), a přidělené dotace jednotlivým států, viz tabulka č. 4 (výše), zjistíme, že náklady 

na regionální iniciativy v letech 2004-2006, dosahují tří pětin částky věnované pouze 

na podporu Ukrajiny. Podobně je tomu tak i v letech 2007-2010, kdy programy 

podporující regionální spolupráci dosahují přibližně 280 milionů eur, zatímco náklady 

na bilaterální programy se šesti státy dosáhly v daném období 1035 milionů eur. 

Musíme navíc zohlednit fakt, že dotyčné regionální programy se nevztahují pouze na 

šest námi zkoumaných států, nýbrž zahrnují i vztahy s Ruskem. Na regionální 

programy se studovanými východními sousedy bylo tedy v letech 2007-2010 určeno 

méně financí než 280 milionů eur, tedy méně než třetina peněz určených bilaterálním 

programům. 

 

Podívejme se nyní konkrétněji na finance určené pouze jednomu státu, jsou 

tyto programy vyhrazené jen na podporu reforem uvnitř tohoto států, či podporují 

touto cestou i regionální programy? 

Informace o subvencích jednotlivým státům jsou uvedeny v ENPI indikačních 

programech na období 2007-2010. V těchto programech jsou však finanční dotace 

uvedeny relativně vágně, například v Národním indikačním programu pro 

Ázerbájdžán 2007-2010 byla určena jedna třetina celkové finanční podpory na 

podporu demokratického rozvoje, jedna třetina na podporu socio-ekonomických 
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reforem a jedna třetina na podporu reforem v oblasti energetiky, dopravy a životního 

prostředí.73 Z těchto údajů není jasné, kolik peněz, je určeno pro podporu 

regionálních programů, které by jistě například ve třetí prioritě, podpoře reforem 

v oblasti energetiky, dopravy a životního prostředí byly vhodné. Je třeba tedy 

konkrétnější rozpis rozpočtů. Jediné dostupné konkrétnější informace o rozpočtech 

určených jednotlivým státům se vyskytují v Ročních ENPI Akčních plánech74 a to 

pouze pro rok 2007.75 Dostupný navíc není tento program pro Ázerbájdžán a 

Bělorusko, a proto budeme zkoumat jen konkrétní rozpočty Ukrajiny, Moldávie, 

Gruzie a Arménie.  

 

Tabulka č. 5: Roční ENPI rozpočet pro rok 2007  

Moldávie     Ukrajina     

Typ projektu Suma Podíl Typ projektu Suma Podíl 

Správa hranic  11M€ 27,50% Technická spolupráce EU-Ukrajina 20M€ 14% 

Podpora reforem sociální asistence 21M€ 52,50% Energetická strategie 87M€ 61% 

Podpora civilní společnosti v Podněstří 2M€ 5% Správa hranic  35M€ 25% 

Technická spolupráce EU-Moldávie 6M€ 15% *Z toho Hranice s Moldávií 5M€ 3,50% 

    

Celkem: 40M€ 100% Celkem: 142M€ 100% 

Gruzie     Arménie     

Typ projektu Suma Podíl Typ projektu Suma Podíl 

Podpora reformy veřejných financí 16M€ 66% Vzdělání, rozvoj 16M€ 76% 

Technická spolupráce EU-Gruzie 4M€ 17% Technická spolupráce EU-Arménie 5M€ 24% 

Ekonomická rehabilitace Abcházie 4M€ 17%     

      

      

 Celkem: 24M€ 100%  Celkem: 21M€ 100% 

Zdroj: www.enpi-programming.eu 

 

Podívejme se nejprve na gruzínský ENPI plán 2007, viz tabulka č. 5: Roční ENPI 

rozpočet pro rok 2007 (výše), kde nalezneme zmínku i o dalších mezinárodních 

aktérech než jen o Gruzii a Evropské unii. Zmíněno je Rusko, Abcházie a Arménie. 

Rusko a Arménie nebyly zmiňovány v souvislosti spolupráce, nýbrž byla jen 
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 European Neighbourhood and Partnership Instrument, „National Indicative Programme 2007-2010. 
Azerbaidjan“, http://www.enpi-programming.eu/wcm/en/country-updates/east/azerbaijan.html (Staženo 5. 9. 
2010). 
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 Dále jen ENPI plán 2007 
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 Dostupné pouze pro rok 2007 na webových stránkách ENPI – platné pro listopad 2010. 
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připomínána jejich role během konkrétních událostí.76 Naopak o Abcházii se v plánu 

hovoří jako o území, jemuž bylo v ENPI plánu přiděleno 17% celkového rozpočtu. Však 

vzhledem k faktu, že Evropská unie neuznala nezávislost Abcházie, jelikož respektuje 

územní integritu Gruzie, nemůžeme Abcházii považovat za třetího aktéra vztahů. 

V gruzínském ročním akčním plánu tedy není finančně podpořena žádná spolupráce 

se třetím aktérem EPS. Stejně tak je tomu v arménském ročním akčním plánu pro rok 

2007, kde nejsou zmiňováni žádní další aktéři.77 

Na druhou stranu v ukrajinském a moldavském plánu se nachází přibližně 

čtvrtinová položka rozpočtu na podporu správy hranic. V případě Ukrajiny je tato 

položka částečně cílená na management hranic s Moldávií, v rámci nichž Ukrajina 

sousedí i s konfliktním územím Podněstří. Na problematiku hranic s Podněstřím je 

vytvořen speciální program technické asistence Unie Ukrajině a Moldávii, EUBAM.78 

Z celkové sumy 35 milionů eur určených na zabezpečení hranic Ukrajiny bylo 5 

milionů přiřčeno na program EUBAM, program tří aktérů, což je celkově 3.5% 

z celkového ukrajinského ročního rozpočtu Akčního plánu. Zbytek peněz byl 

směřován na zajištění prostředků vůči nelegálním přistěhovalcům dle humanitárních 

norem stanovených Radou Evropy.79 V moldavském ročním plánu se dočteme, že 

k řešení problematické hranice s Ukrajinou je určena suma 11 milionů eur. 

Z dostupných materiálů tedy vyplývá, že k podpoře spolupráce mezi Evropskou unií a 

dvěma dalšími státy bylo přiděleno v případě Moldávie 27.5% rozpočtu na rok 2007, 

v případě Ukrajiny pak 3,5% a v Akčních plánech Gruzie a Arménie nebyly v roce 2007 

přiděleny žádné dotace na spolupráci s dalším regionálním aktérem. 
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 European Neighbourhood and Partnership Instrument, „Georgia programming 2007-2010 - Annuel Action 
Programme for Gergia for 2007“ http://www.enpi-programming.eu/wcm/en/country-
updates/east/georgia/199.html (Staženo 24. 9. 2010). 
77

 European Neighbourhood and Partnership Instrument, „Armenia programming 2007-2010 - Annuel Action 
Programme 2007“ http://www.enpi-programming.eu/wcm/en/country-updates/east/armenia/226.html 
(Staženo 22. 9. 2010). 
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 Mise hraniční asistence Evropské unie, www.eubam.org. 
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 European Neighbourhood and Partnership Instrument, „Ukraine programming 2007-2010 - Annuel Action 
Plan 2007 – fiche draft“, 14-19, http://www.enpi-programming.eu/wcm/en/country-
updates/east/ukraine/262.html (Staženo 24. 9. 2010). 
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Z výše uvedeného vyplývá, že Evropská unie v daném období financovala 

především projekty bilaterální, kterým věnovala přibližně třikrát větší finanční 

příspěvky než projektům multilaterálním. V bilaterálních finančních vztazích jsou jen 

výjimečně vymezeny prostředky, navíc dost limitované, na řešení spolupráce s dalšími 

státy. 

 

2. Období od zavedení Východního partnerství 

  

             Rozvržení přídělů finančních prostředků Východního partnerství má být 

uvedeno ve strategických dokumentech.80 Od roku 2009, zahájení partnerství byl 

vydán jediný strategický dokument, ENPI program východního regionu, strategický 

dokument 2011-2013.  

 

Tabulka č. 6: Roční finanční prostředky Východního partnerství 

2010 2011 2012 2013 

85mil€ 110mil€ 175mil€ 230mil€ 

Zdroj: www.enpi-info.eu 

 

              Ve strategickém dokumentu 2011-2013 nalezneme příděl sumy 600 milionů 

eur na aktivity Východního partnerství pro dané období. Z těchto 600 milionů eur je 

pouhých 350 milionů eur určeno na multilaterální projekty,81 i přes fakt, že Východní 

partnerství je prezentováno jako inovativní program EPS rozvíjející multilaterální 

vztahy s východními sousedy EU. Na druhou stranu částka 350 milionů eur je větší, 

než byla částka určená na regionální programy 2007-2010. Tento nárůst je patrný již 

v programu na rok 2010, viz tabulka č. 7, Financování programu ENPI Východ, 

regionální spolupráce (strana 44). V programu roku 2010 jsou již zahrnuty finance 
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 Evropský parlament, Rada Evropské unie, „Obecná ustanovení o zřízení evropského nástroje sousedství a 
partnerství“ (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 26. října 2006) in Úřední věstník 
Evropské unie L 310 (9. 11. 2006), 1-14, eur-lex.europa.eu (Staženo 13. 6. 2010). 
81

 Evropská komise, „Vademecun on Finacing in the Frame of the Eastern Partnership“, (16. 12. 2009), 
www.enpi-info.eu (Staženo 30. 8. 2010). 
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poskytnuté skrze projekt Východního partnerství a prostředky jsou téměř dvakrát 

větší než prostředky určené pro předchozí rok. Zároveň z rozpisu financování Projektu 

Východního partnerství na léta 2011-2013 vidíme, že částka bude každým rokem 

narůstat, viz tabulka č. 6 – Roční finanční prostředky Východního partnerství (strana 

42). A v případě že je přes polovinu finančních prostředků určeno na multilaterální 

styky, můžeme odhadovat, že v roce 2013 bude přiděleno o 120 milionů eur více na 

regionální spolupráci oproti roku 2009. 

 

            Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že Evropská unie financuje programy 

regionální spolupráce, programy, které jsou cíleny na tři a více aktérů. Na takovýto 

typ programů však není vydáváno zdaleka tolik prostředků jako na programy určené 

pouze dvou hráčům (Unie a dotyčný stát), jejich financování se však od zavedení 

Východního partnerství zvyšuje.  

 

 

DÍLČÍ SHRNUTÍ 

 

Dílčí hypotéza D3 je částečně splněna v období před zavedení Východního partnerství 

a to vzhledem k typům schůzek, které byly organizovány. Plně je pak splněna po 

zavedení Východního partnerství, jak z hlediska organizace schůzek, tak z hlediska 

finančních prostředků. Zároveň vidíme, že od roku 2010 jsou více, finančně i 

organizačně, podporovány aktivity tří a více členů. 
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Legenda: VP – Východní partnerství 

 
 
 
 
 
 

 

 

2007 (67 mil €) 2008 (58 mil €) 2009 (56 mil €) 2010 (98 mil €) 

Komunikace o dopravě  7mil€ Správa odpadu 9mil€ EastInvest 7mil€ Kulturní program  9mil€ 

Dopravní bezpečnost 6mil€ Obecné náklady 7mil€ Kvalita ovzduší 7mil€ Energetická bezpečnost 4mil€ 

Integrace energetického trhu 6mil€ 
EUBAM (hranice Ukrajina a 
Moldávie) 12mil€ Přírodní a lidmi způsobené katastrofy 6mil€ Podpora shromáždění starostů 5mil€ 

Technický sekretariát Baku iniciativy 3mil€ Podpora úspor energií 5mil€ EUBAM (hranice Ukrajina a Moldávie) 12mil€ Podpora úspor energií 4mil€ 

Správa lesů 6mil€ Černomořský plynový koridor 5mil€ Kulturní program 3mil€ Vody Černého moře 13mil€ 

EUBAM (hranice Ukrajina a Moldávie) 12 mil€ Erasmus východ s Ruskem 20mil€ Obecné náklady 5mil€ Vodní doprava  5,5mil€ 

Regionální informační program 7mil€ Erasmus východ s Ruskem 16mil€ Letecká doprava 5,5mil€ 

Správa hranic Jižní Kavkaz 6mil€     EUBAM (hranice Ukrajina a Moldávie) 12mil€ 

Informační výměna 5mil€     Podpora multilateralismu VP 17,25mil€ 

Erasmus - východ bez Ruska 9mil€     Rada prostředků Evropy 4mil€ 

        Informační výměna 3,5mil€ 

        

               2004-2006                             
(149 mil €) 

 

 

Přírodní zdroje 50mil€ 

Obchod a investice 50mil€ 
Justice a domácí záležitosti 49mil€ 

    

Erasmus - východ bez Ruska 
 
 
 
 
 

15mil€ 
 
 
 
 
 

Zdroj: ENPI East Annual Action Programmes; TACIS Regional 

Cooperation: Strategy Paper and Indicative Programme 2004-2006, 

ec.europa.eu/europeaid; www.enpi-programming.eu 

Tabulka č. 7: Financování regionálních programů určených pro východní sousedy  
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Kapitola č. 3.: Benefity vztahů 
 

 

Státy zapojené do multilaterálního svazku z něho očekávají přínos. Jsou vztahy 

Evropské unie ke svým východním partnerům skrze Evropskou politiku sousedství, 

potažmo Východní partnerství, přínosné pro všechny participující státy? Zkoumáním 

této problematiky budeme schopni odpovědět na dílčí hypotézu D3: „Vztahy mezi 

Evropskou unií a jejími sousedními partnery přinášejí všem aktérům určité benefity.“ 

Možné benefity budou zkoumány nejprve ze strany Evropské unie a dále pak ze 

strany východních zemí.  

 

Výhody vztahů pro EU 
 

Bližší vztahy se sousedními státy přinášejí Evropské unie především bližší 

obchodní styky. K analýze vývoje obchodních styků byla užita data ze dvou let. 

Nejprve data z roku 2004, rok kdy byla zahájena podpora regionu skrze Evropskou 

politiku sousedství a data z roku 2009, nejaktuálnější dostupné informace o obchodu 

mezi Evropskou unií a zkoumanými státy. Data jsou shrnuta do tabulky č. 8: Obchodní 

vztahy EU a východních států se zbožím v roce 2004 a 2009. 

 

Tabulka č. 8: Obchodní vztahy EU a východních států se zbožím v roce 2004 a 2009  

% 

Export Import Hlavní obchodní partner 

2004 2009 2004 2009 2004 2009 

Ukrajina 26,60% 27,20% 44,30% 31,80% Rusko Rusko  

Moldávie 40,70% 51,90% 33,30% 43,40% Rusko EU 

Gruzie 34,70% 22,30% 24,10% 27,40% EU EU 

Arménie 26,60% 45,20% 36,00% 26,40% EU EU 

Ázerbájdžán 43,10% 43,70% 20,20% 23,70% EU EU 

Bělorusko ? 43,60% ? 22,90% ? Rusko  
Zdroj: WTO, dostupné z URL stat.wto.org/countryProfile 
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Evropská unie byla pro některé státy hlavním obchodním partnerem již před 

podepsáním Akčních plánů Evropské politiky sousedství, avšak během jejich účinnosti 

posílila obchodní vztahy s většinou zemí a stala se hlavním obchodním partnerem i 

pro země, pro které bylo před tím hlavním obchodním partnerem Rusko. Výborné 

obchodní styky navázala s Moldávií, pro kterou tvoří hlavní odbytiště jejího zboží a 

zároveň jí dodává skoro polovinu importovaného zboží. Rusku se v roce 2009 podařilo 

dodat pouze 14% veškerého importu Moldávie.82  

V případě Ukrajiny je hlavním obchodním partnerem stále Rusko, avšak 

Evropská unie je v těsném závěsu. EU je hlavním odběratelem ukrajinského zboží 

(27,2%, Rusko – 24,4%). Za rok 2009 EU prodala na ukrajinském trhu zboží v celkové 

hodnotě čtrnáct a půl miliardy amerických dolarů, viz tabulka č. 9 – Objem exportu a 

importu zemí EPS v roce 2004, 2009.   

 

Tabulka č. 9: Objem exportu a importu zemí EPS v roce 2004, 2009 

milion US$ 

Export Import 

2004 2009 2004 2009 

Ukrajina 4765,2 10799,2 7514,7 14448,6 

Moldávie 401,8 668,5 590,4 1422,7 

Gruzie 279,6 253,1 374 1199,6 

Arménie 246,8 315,5 313,7 872 

Ázerbájdžán 960 9219,3 1193,2 1739,2 

Bělorusko ? 1509,4 ? 465,3 
Zdroj: Vypočítáno na základě statistik WTO, dostupné z URL stat.wto.org/countryProfile 

 

V oblasti Jižního Kavkazu byla EU hlavním obchodním partnerem jednotlivých 

států ještě před uzavřením Akčních plánů, její role zde však po jejich podepsání 

posilovala, úměrně s posilováním rozvoje místní tržní ekonomiky. V porovnání 

s rokem 2004, v roce 2009 EU dovážela do Gruzie třikrát větší objem zboží. 

Ázerbájdžán zdesetinásobil objem exportovaného zboží do EU. Tyto údaje jsou jistě 

především důsledkem rychlého ekonomického rozvoje regionu, který dosahuje deseti 
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 World Trade Organization, „Statistics Database - Trade Profiles: Moldova“, 
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=AM,AZ,MD,UA,GE 
(Staženo 4. 10. 2010). 
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až dvaceti procent ročně. Období procesu ekonomické liberalizace a rozvoje 

v sousedních státech je nejvhodnějším pro postupnou implementaci „acquis 

communautaire“,83 která by měla vést k zintenzivnění obchodních výměn mezi EU a 

jejími sousedy.84  Což je dalším důvodem podnikat preferenční styky s regionem právě 

v tuto chvíli, za účelem navázání dlouhodobých obchodních styků.   

Můžeme tedy konstatovat, že bližšími styky s danými státy Evropská unie 

získává nejen nová odbytiště pro svůj export, ale také nepřímo zajišťuje stabilitu a 

prosperitu sousedních regionů a tím zvyšuje svojí bezpečnost. Zároveň Evropská unie 

konkuruje daleko více a lépe Rusku v obchodních stycích se zkoumanými východními 

státy. 

  

 

Výhody pro východní státy 
 

Na druhé straně Evropská politika sousedství od počátku deklarovala svou 

snahu posílit stabilitu, bezpečnost a blahobyt sousedních zemí.85 Tyto cíle jsou i 

prioritami Východního partnerství. Evropská unie se o plnění těchto cílů snaží pomocí 

podpor různých programů, politických reforem, předáváním „know-how“ v rámci 

„twinningových“ programů, kdy se sousední země účastní různých evropských 

aktivit.86  

Posílení blahobytu nepřímo vyplývá z ekonomické výměny, která byla popsána 

výše. Pro všechny východní sousedy je Evropská unie v současnosti prvním exportním 

trhem, 87 dovoz do EU ze sousedních zemí vzrostl během let 2004-2008 o 91%.88  
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 Evropská komise, „European Neighbourhood Policy - Strategy paper“, (Brussels: 12. 5. 2004,  COM(2004) 373 
final), 3, http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm (Staženo 30. 2. 2010). 
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Export je hlavním hybatelem rozvoje státní ekonomiky, která pak nepřímo dopadá na 

blahobyt lidí. Snahou Evropské politiky sousedství a jejích podpor reforem v 

dotyčných státech je pak vyústění v integrovaný společný trh, který dále posílí a 

usnadní společnou ekonomickou výměnu a zajistí lepší podmínky pro vstup východní 

firem na evropský trh a naopak. 

Na míru blahobytu má také značný vliv stav občanské společnosti. Normami, 

které musí přijmout každý stát za vlastní k tomu, aby mohl participovat na EPS a VP, 

je demokratizace, respektování lidských práv a právní stát. Posilování těchto tří složek 

vede k posílení občanské společnosti. Silná občanská společnost je pak faktorem 

vyspělého státu a odráží se na blahobytu lidí. Jejich posilování závisí samozřejmě 

především na vůli jednotlivých států, Evropská unie však sousední státy motivuje 

k reformám například pomocí systému „pokrok-odměna“. V případě, že státy budou 

splňovat předsevzaté reformy v oblasti politické, ekonomické, institucionální, budou 

se snažit přijímat evropské „acquis“, Unie jim je ochotna nabídnout začlenění do 

evropského vnitřního trhu a další integrace a liberalizace v oblasti pohybu osob, zboží, 

služeb a kapitálu.89  

Na příkladu Ukrajiny demonstrujme princip systému „pokrok-odměna“ a jeho 

úspěšnost. V době před vytvořením Akčního plánu s Ukrajinou byl vydán Report 

Evropskou unií o stavu „vyspělosti“ ukrajinské republiky v klíčových oblastech. Report 

shledal Ukrajinu za principiálně demokratický stát, jemuž však vytýkal konkrétní 

nedostatky. Například se Evropská unie odvolává na Mezinárodní pozorovatelskou 

misi,90 která shledala průběh předešlých parlamentních voleb roku 2002 jako ne zcela 

demokratický. Byl jim vytknut průběh volební kampaně a nedemokratická role médií 
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 Europa – Press Releases Rapid, „Pět let evropské politiky sousedství: více obchodu, více pomoci, více 
mezilidských kontaktů“, (Brusel: 12. 5. 2010), 2, http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do (Staženo 16. 6. 
2010). 
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 Evropská komise, „Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and 
Southern Neighbours“, (Brussels: 11. 3. 2003 COM (2003) 104 final), 10, 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf (Staženo 7. 2. 2010). 
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 International Election Observation Mission, (IEOM); pod záštitou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v 
Evropě. 
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během těchto voleb.91 Dále například Reporty EU kritizují, že Ukrajina ještě 

nepodepsala úmluvu o Statutu uprchlíků OSN apod.92 Ukrajina se podepsáním 

Akčního plánu zavázala tyto výtky napravit.93 Podle pozorovatelů a hodnotících 

reportů vydaných Evropskou komisí byly tyto závazky z velké části splněny. Například 

volby roku 2006 jsou označovány za první volby probíhající demokraticky a férově.94 

Ukrajina se zavázala v Akčním plánu EPS ratifikovat úmluvu o uprchlících, včetně 

jejího doplňujícího protokolu z roku 1967,95 což také učinila.96 Snahy ukrajinské 

republiky jsou „odměněny“ zahájením jednání o postoupení Ukrajiny z Dohody 

partnerství a spolupráce na Asociační dohodu, která pravděpodobně bude zahrnovat 

Dohodu o volném obchodu.  

Z předchozího můžeme konstatovat, že Evropská unie se stává hlavním 

obchodním partnerem pro východní státy, nabízí jim bližší ekonomické styky, které 

podporují chod ekonomiky. Dále se Evropská unie zasazuje o zlepšení situace v oblasti 

demokracie, lidských práv, právního státu a podporuje občanskou společnost daných 

států, což vede ke zlepšení životního standardu v daných zemích. 

 

Dílčí shrnutí 
 

Jak státy Evropské unie, tak sousední státy EU mají ekonomické, politické a 

bezpečnostní zisky z bližších svazků, které byly mezi nimi vytvořeny, platí tedy 
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poslední dílčí hypotéza D3: „Vztahy mezi Evropskou unií a jejími sousedními partnery 

přinášejí všem aktérům určité benefity.“ 
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Interpretace dat 
 

 

 

Multilateralismus a východní sousedství 
 

Ve výzkumné části práce byly studovány vztahy Evropské unie a jejích 

východních sousedů od roku 2004.  Vztahy formálně splňují všechny tři dílčí hypotézy 

D1, D2, D3, tím pádem splňují tři klíčové prvky definice multilateralismus. Hypotéza 

H1: „Evropská unie rozvíjí od vzniku Evropské politiky sousedství multilaterální vztahy 

se svými východními sousedy“ je dokázána.  

Podívejme se na nalezená data podrobněji. Vyplývá z nich patrný rozdíl mezi 

situací před a po zavedení Východního partnerství. Do roku 2008 neproběhla jediná 

oficiální schůzka, které by se zúčastnili minimálně tři aktéři, všechny schůzky 

probíhaly jen mezi Evropskou unií a jedním sousedním státem. Tyto procedury 

jednání se zásadně mění od roku 2009, kdy je nastaveno hned několik typů setkání 

určených pro všechny participující členy, dokonce se objevuje i společný orgán určený 

k řešení programů Východního partnerství. Tento skok chápeme jako velký posun a 

jasnou demonstraci Evropské unie zavádět multilaterální prvky vztahů v praxi.  

K posunu podpory multilateralismu dochází i v oblasti financí.  V roce 2010 

byla vymezena částka na multilaterální programy ve dvounásobné hodnotě ve 

srovnání s předchozím rokem. Tato částka se má navíc v horizontu do roku 2013 

pravidelně zvyšovat. I přes tyto pozitivní prognózy je finanční příděl určený na 

multilaterální projekty v porovnání s bilaterálními projekty relativně limitován.  
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Východní partnerství: milník ve vztazích s východními sousedy? 
 

Východní partnerství je v každém případě iniciativa rozvíjející dílčí složky 

multilaterálních vztahů. Zavádí schůzky určené pro všechny participující členy, 

finančně více podporuje multilaterální programy. Můžeme tedy potvrdit podhypotézu 

P1: „Nejnovější iniciativa, Východní partnerství, neupouští od podpory 

multilaterálního principu vztahů.“ Doplnit ji můžeme tvrzením, že nejenže Východní 

partnerství neupouští od podpory multilateralismu, ale dalšími kroky a větší 

podporou stávajících programů multilaterální vztahy s východními sousedy dále 

prohlubuje. 

Připomeňme však, že Východní partnerství není soustředěno jen na 

multilaterální projekty. Polovina jeho rozpočtu je určena bilaterálním projektům a 

zároveň Východní partnerství operuje i s unilaterálním přístupem. Například koncem 

roku 2008, před schvalováním projektu Východního partnerství rozhodla Evropská 

unie odnít uvalený zákaz vstupu pro některé běloruské politiky, včetně samotného 

Lukašenka, což byl unilaterální krok.97 Unilaterální přístup je však relativně minoritní 

v rozvoji vztahů se třetími zeměmi, navíc je většinou vyústěním předchozích 

bilaterálních či multilaterálních styků. Východní partnerství je politikou kombinující 

unilateralismus, bilateralismus a multilateralismus. Nejvíce však u této politiky bývá 

zdůrazňována koncentrace na multilaterální rozvoj vztahů. 

  

Prozatímní hodnocení multilateralismu Východního partnerství  
 

Pokusme se multilateralismus aplikovaný Východním partnerstvím ohodnotit. 

Jednou z hlavních výhod styků s Evropskou unií pro východní sousedy se může jevit 

finanční podpora přiřčená jednotlivým zemím a projektům. Peníze přidělené regionu 

v rámci Východního partnerství jsou Unií prezentovány jako suma, která podpoří 
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 Delegation of the European Union to Belarus, „Chronology of bilateral relations“, 
http://ec.europa.eu/delegations/belarus/eu_belarus/chronology/index_en.htm (Staženo 6. 10. 2010).  
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stávající projekty a bude schopna financovat projekty určené novým cílům. Musíme 

však vzít v potaz, že je Východnímu partnerství určeno na podporu šesti států a pěti 

politických oblastí na dobu čtyř let 600 milionů eur, 350 milionů eur na multilaterální 

projekty. Rámcově tak vychází jednomu státu přibližně 5 milionů eur ročně na 

podporu jedné cílové oblasti, na multilaterální projekty přibližně pak jen polovina. Což 

je suma, která není adekvátní cílům a očekáváním aktérů.98 Tak se Východní 

partnerství stává pouze doplňkem pomoci přicházející od mezinárodních finančních 

organizací a bilaterálních podpor regionu.99 A vzhledem k současným škrtům výdajů 

jsou radikálně rostoucí dotace programu nepravděpodobné.  

Slibná budoucnost bývá projektu přiřknuta především díky možnosti všech 

států navrhovat nové iniciativy v rámci Partnerství. Flexibilita programu tak zaručuje, 

že neadekvátní programy mohou být snadno zrušeny a nahrazeny vhodnějšími. Tímto 

způsobem byla již zrušena iniciativa Jižního koridoru. Dále je příznivě hodnoceno 

přizvání občanské společnosti do fungování Východního partnerství. Mimo jiné se 

skrze multilaterální typ vztahů očekává dosažení znatelných pokroků v některých 

oblastech, například v oblasti energetiky.100 Dalším hlavním pozitivem je systém 

schůzek, odehrávajících se na různých politických a expertních úrovních. Ve výzkumné 

části práce však bylo zjištěno, že některé schůzky naplánované v rámci Východního 

partnerství se neuskutečnily.  

Je nutné uvědomit si, že i přes velmi slibné prognózy efektivity Východního 

partnerství, je program velmi čerstvý a úspěch jeho prozatímních cílů a plánů je těžko 

měřitelný. Reálnou efektivitu a vliv multilateralismu Východního partnerství budeme 

moci zkoumat teprve s odstupem času. 

                                                           
98
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Relativní výhody plynoucí z programů Evropské unie 
 

Ve výzkumné části práce byla dokazována prezence výhod na obou stranách 

vztahů. Nebyl zde však brán zřetel na poměr výhod u jedné a druhé strany. Definice 

multilateralismu platná pro tuto práci nepovažuje tento poměr za směrodatný. 

Ovšem například v Ruggieho definici multilateralismu je uvedeno kritérium, kdy by 

benefity plynoucí z multilaterálních vztahů měly být přibližně rovnocenné pro 

jednotlivé aktéry.101 Podívejme se tedy, zda by definici, zohledňující toto Ruggieho 

kritérium multilateralismu, odpovídaly vztahy mezi Evropskou unií a východními 

sousedy.  

V některých odborných debatách je Evropské unii přiřknut atribut „syndrom 

uzavřené komunity.“102 „Syndrom uzavřené komunity“ znamená, že i přes fakt, že se 

dotyčná komunita snaží navázat kontakt se sousedními aktéry, zároveň usiluje o 

posílení bezpečnosti a větší uzavření svých vlastních hranic vůči těmto státům. 

Evropská politika sousedství je pak iniciativou plnící kritéria zmíněného syndromu.103 

Jedním z argumentů potvrzující tezi „syndromu uzavřené komunity“ je snaha 

Evropské unie o vytvoření „nárazníkových států“ ze sousedních zemí.104 Sousední 

státy jsou tak Unií vnímány jako možný nástroj efektivní filtrace toků nelegální 

migrace a obchodu. Důkazem je značná míra zastoupení částky určené správě hranic 

v jednotlivých rozpočtech. Pořád se však nacházíme na tenkém ledě, jelikož eliminace 

nelegálních činností na hranicích států je stejně tak dobře prioritou Evropské unie 

jako jednotlivých států.  
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 RUGGIE J. G.,  „Multilateralism: The Anatomy of an Institution“, International Organisation, Vol. 46, No. 3, 
Léto, 1992, 571, http://www.jstor.org (Staženo 3. 9. 2010). 
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porto/VIRTUALPAPERROOM.CFM (Staženo 6. 9. 2010).  
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 ZAIOTTI R., „Of Friends and Fences: Europe´s Neighbourhood Policy and the ´Gated Community Syndrome´“ 
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FNSP (Staženo 30. 4. 2010). 
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Podívejme se však na studované rozpočty v empirické části práce detailněji.  

Zjistíme, že finanční podpora hranic států přímo sousedících s Evropskou unií byla 

mnohem vyšší než podpora hranic fyzicky vzdálených od Unie. V roce 2007 Ukrajina 

získala 35 milionů eur (25 procent rozpočtu) na management svých hranic, zatímco 

státy Jižního Kavkazu získaly v tom samém roce společně pouhých 6 milionů eur (viz 

tabulka č. 5: Roční ENPI rozpočet pro rok 2007 a příloha č. 7: Financování regionálních 

programů určených pro východní sousedy (strana 44). Musíme zohlednit zároveň 

fakt, že Ukrajina čerpá celkově větší dotace než státy Jižního Kavkazu, na druhé straně 

dotace státům Jižního Kavkazu dosahovaly v letech 2007-2010 přibližně třech pětin 

dotací určených Ukrajině, částka na podporu jejich hranic by tedy proporcionálně 

měla přibližně dosáhnout částky 21 milionům eur. (viz tabulka č. 4: Vývoj přidělených 

dotací jednotlivým státům (strana 39).  

Dále, některé programy směřované sousedním státům nemají jiný než pozitivní 

dopad pravděpodobně pouze pro Evropskou unii. Například v rozpočtu pro východní 

část Evropské politiky sousedství pro rok 2007 nalezneme položku 7 milionů eur, 

která je věnovaná mediálnímu šíření povědomí o Evropské unii.105 Přínosná by tato 

suma mohla být pro sousední státy pouze v případě, když by byly spoty či informační 

kampaně věnovány možnosti, jak využít například finančních dotací z Evropské unie. 

O dotace lze zažádat jen v rámci platformy podporující malé a střední podniky vzniklé 

pod záštitou Východního partnerství. V roce 2007 tento program ještě nebyl spuštěn 

a tak se lze s přihlédnutím k dostupným oficiálním spotům Evropské politiky 

sousedství domnívat, že hlavní sdělení kampaní bylo směřováno čistě k pozitivnímu 

vykreslení Unie a jejích politik v regionu.106 

Evropská unie přiděluje větší finanční prostředky programům s přímějším 

dopadem na prospěch Evropské unie, ta pak dosahuje větších benefitů než zbylí 

aktéři. Přesto, že je tedy EPS prezentována v zakládajících dokumentech jako 
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iniciativa společných či sdílených zájmů, je nutno poznamenat, že Evropská politika 

sousedství bývá označována za „evropskou iniciativu.“107 

 

 

Bilaterální versus multilaterální vztahy 
 

Z výzkumné části práce vyplývá snaha Evropské unie zasazovat se o 

multilaterální vztahy ke svým sousedům, zároveň však Evropská unie vztahy se 

sousedními státy hojně udržuje na bilaterální úrovni. Oficiální schůzky Evropské unie s 

východními sousedskými státy probíhaly do roku 2009 pouze na bilaterální úrovni, od 

roku 2009 probíhají i na úrovni multilaterální. Bilaterální schůzky však nadále 

probíhají paralelně. Stejně tak je tomu ve financování projektu Východní partnerství, 

prozatím iniciativa nejvíce podporující multilateralismus, který má přibližně polovinu 

rozpočtu určenou na multilaterální a polovinu na bilaterální kroky spolupráce.  

Kombinace bilaterálního a multilaterálního přístupu se jeví jako vhodná forma 

vztahů.108 Multilaterální přístup umožňuje rovnocenné vztahy mezi aktéry, usnadňuje 

výměnu zkušeností a informací, společný postup v implementaci nejrůznějších cílů a 

tím zajišťuje vyšší odbornost a nižší náklady. Avšak multilaterální typy vztahů nemusí 

být vždy tou nejadekvátnější cestou k řešení výzev regionu. Například v oblasti 

zasazující se o podporu reforem týkajících se vnitřního uspořádání států jsou výhody 

multilaterálního přístupu diskutabilní. Je tedy otázkou, zda je projednávání na 

multilaterální úrovni první tematické multilaterální platformy Východního partnerství 

s názvem „řádná správa veřejných věcí“ smysluplné a zda by nebylo příhodnější řešit 

dané reformy bilaterální cestou.109 Dalším neduhem multilateralismu je fakt, že 
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některé státy se nechtějí řadit po bok ostatních členů uskupení a být vnímány jako 

kus z celku označeného různými nálepkami,110 ať již Evropskou politikou sousedství, 

východními sousedy, Východním partnerstvím apod. Tento problém nenastává u 

bilaterálních vztahů. 

Bilaterální vztahy mají naopak tu výhodu, že ke každému státu může být 

přistupováno individuálně a postup partnerství se odvíjí přesně dle potřeb partnerů. 

Státy též pociťují během individuálního přístupu větší exkluzivnost a výjimečnost své 

pozice v rámci zahraniční politiky Evropské unie. Evropská politika sousedství 

postavená na vytváření individuálních Akčních plánů s každým státem je pak dobrým 

příkladem využití výhod bilaterální dimenze vztahů. Evropská komise pravidelně 

vydává reporty monitorující pokroky uskutečněné partnerskými státy ve společně 

sdílených hodnotách nastavených podle Listiny základních práv Evropské unie.111 Na 

základě těchto hodnotících reportů se odvíjí výše finanční a technické asistence 

poskytnuté Evropskou unií.112 Na druhou stranu bilaterální typ vztahů bývá jednou z 

příčin dominantního postavení většího hráče. Odlišný vývoj partnerských států, 

založený na individuálních potřebách každého státu, podporuje rozdílnost mezi státy 

a tím pádem posiluje dominantní postavení Evropské unie.113    

Kombinace bilaterálního a multilaterálního přístupu může ve správném 

nastavení zaručit projednávání jednotlivých oblastí spolupráce v té nejvhodnější 

formě s největšími efekty, zamezit silnému dominantního postavení Evropské unie 

uvnitř společenství a pocitu nedostačující pozornosti věnované danému státu. 

                                                           
110
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Multilateralismus a Evropská unie 
 

Snaha o kombinaci multilaterálního a bilaterálního přístupu není patrná jen ve 

vztazích k východním partnerům, Evropská zahraniční politika tyto dva typy vztahů 

nejčastěji kombinuje ve vztahu ke svým partnerům.114 V nedávné době Evropská unie 

otevřeně podporovala multilaterální projekty jako Mezinárodní trestní dvůr či proces 

Kjótského protokolu. Na druhé straně Evropská unie udržuje se svými největšími 

partnery vztahy především na bilaterální úrovni.115 Výběr strategií nezávisí pouze na 

vůli Unie, nýbrž ta se musí mnohdy přizpůsobovat svým partnerům. Například Ruská 

federace odmítla účast na EPS i Východním partnerství a trvá na bilaterální rovině 

jednání. Jindy je výběr strategií výsledkem vnitřních bojů členských států.116  Někdy 

však dochází i k příklonu k unilaterálním vztahům či „strategii nečinnosti.“117 Výběr 

programů tak bývá vytvořen na míru situaci, partnerovi/partnerům a momentální 

atmosféře uvnitř Evropské unie. 118 
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Efektivita evropských iniciativ směřujících k východním sousedům od 
roku 2004  
 

Evropská politika sousedství byla navržena jako alternativa k členství 

v Evropské unii. Zároveň však tato politika slibuje státům začlenit se do vnitřního trhu 

Evropské unie, což znamená, že nabízí státům volný pohyb osob, zboží, služeb a 

kapitálu.119 Této výhody státy můžou dosáhnout v okamžiku, kdy standardizují vlastní 

legislativu s „acquis communautaire“ Evropské unie. Standardizace do takové míry je 

však pro sousední státy „mission impossible.“120 Státy si zajisté uvědomují obtížnost či 

nereálnost dosáhnutí takové standardizace a tím pádem nereálnosti dosáhnout 

takové míry integrace. Položme si otázku, co tedy sousední státy těží z participace na 

politikách Evropské unie. Jedním z pozitivních bodů jsou jistě finanční dotace. 

V předchozích odstavcích jsme však dokázali, že finanční obnosy jsou relativně 

skromné (obnosy se liší pro každý stát, například Ukrajina disponuje již relativně 

vysokými dotacemi). Státy mohou participací na unijních politikách dosáhnout jistého 

mezinárodního postavení, takovým státem je například Bělorusko, které do spuštění 

Východního partnerství bylo státem do značné míry izolovaným. Profitovat dále 

mohou z konkrétních programů, jedním z úspěšných, jehož rozpočtová základna roste 

znatelně každým rokem je program Erasmus (viz tabulka č. 7 Financování regionálních 

programů pro východní sousedy (strana 44). V nabídce poskytování stipendií různých 

evropských vysokých škol jsou již běžné odkazy na dotace určené právě pro studenty 

ze zemí Evropské politiky sousedství.121 Evropské politiky přinášejí sousedním státům 

dílčí zajímavé výhody, avšak bez možnosti integrace do struktur Evropské unie můžou 

státy pozbývat vize Unie jako hlavního strategického partnera. Státy pak hledají 

spojence jinde.  
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Dobrým příkladem je případ Ukrajiny, jejíž směřování zahraniční politiky se od 

počátku devadesátých let pohybovalo mezi Evropou a Ruskem.122 Prvním velkým 

zklamáním Ukrajiny byla implementace EPS, Ukrajina tak ztratila vizi stát se 

v dohledné době členským státem a byla zařazena do jedné politiky po boku 

Moldávie a států Jižního Kavkazu, na které nahlíží jako na státy, které ji mohou brzdit 

v jejích vlastních pokrocích. Ukrajina chápala své členství v EPS jen jako dočasné a 

očekávala rychle se odehrávající postupné integrace do struktur EU.123  Toto však 

nenastalo. I přes fakt, že EPS slibuje uvolnění pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, je 

Evropská unie zaujata, jak bylo již ukázáno, především svojí vlastní bezpečností a 

například liberalizace pohybu osob s Ukrajinou považuje za hrozbu své bezpečnosti. 

Došlo tedy jen k zjednodušení vízového systému, který je srovnatelný s vízovým 

systémem mnohých jiných států včetně například ruského, nově i gruzínského a 

arménského.124 Ukrajina neochotně přistoupila i k projektu Východního partnerství. 

Její hlavní obavy z VP pramení ze strachu, že VP vytvoří stabilní institucionální rámec 

multilaterálních vztahů, který bude účinný a v budoucnu se stane alternativou 

k členství v EU.125 Jako vyústění nespokojenosti Ukrajiny s přístupem EU a 

nedosažených perspektiv, můžeme chápat ukrajinské prezidentské volby roku 2010, 

v kterých zvítězil Viktor Janukovič, mezi jehož priority patří přiblížení Ukrajiny 

Rusku.126 
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Alternativy budoucího vývoje 
 

Autorka textu si dovolí nastínit možné alternativy budoucího vývoje politik 

směřovaných k východním sousedům, Evropské politiky sousedství a Východního 

partnerství, které se jí během studia problematiky jevily jako možné.  

První takovou alternativou je „Alternativa zakrnění“, kdy budou sousední státy 

nadále čerpat finance a technickou asistenci ze strany Evropské unie, ale v reálné 

politice se budou soustředit na jiné velmoci, nabízí se především Rusko, ale role Číny 

či Spojených států amerických také není vyloučena.  

Druhou alternativou je „Alternativa snažení“, kdy sousední státy budou 

relativně spokojeny s výsledky dosavadních politik a budou se snažit reformovat svou 

legislativu k obrazu Evropské unie s cílem v dlouhodobé perspektivě dosáhnout 

volného vstupu na vnitřní trh EU a čtyř svobod pohybu. Tato alternativa by byla 

ideální pro zájmy EU, kompenzovala by perspektivu členství a státy by se samy snažily 

podporovat bezpečnost a rozvíjet obchodní styky s Evropskou unií. 

Poslední alternativou je „Alternativa obměny.“ V okamžiku, kdy státy začnou 

jevit značné známky nevole s dosavadními politikami, bude implementována další 

nová iniciativa, či současné iniciativy budou nahrazeny novými iniciativami „lépe 

odpovídajícími požadavkům sousedních států“. Bude se tedy opakovat historie, kdy 

Středomořská unie neboli Barcelonský proces byl nahrazen Evropskou politikou 

sousedství.  
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Závěr 

 

 

Multilateralismus je v současných evropských odborných debatách velmi 

diskutovaným tématem. Evropská unie se prezentuje jako velmoc podporující 

multilaterální vztahy. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda je multilaterální 

forma vztahů konkrétně podporována ve vztazích s východními sousedy Evropské 

unie. Mezi tyto sousedy patří Ukrajina, Moldávie, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán a 

Bělorusko.  Vztahy s regionem jsme zkoumali od vzniku Evropské politiky sousedství, 

první iniciativy směřované k regionu po implementaci Evropské bezpečností strategie 

zasazující se o multilaterální vztahy.  

Práce vycházela z hypotézy „Evropská unie rozvíjí od vzniku Evropské politiky 

sousedství multilaterální vztahy se svými východními sousedy.“ Tato hypotéza byla 

výzkumnou částí práce ověřena. K jejímu ověření bylo užito tří dílčích hypotéz 

korespondujících s třemi hlavními charakteristikami definice multilateralismu, 

existence institucionalizace, přítomnost benefitů pro participující a přítomnost 

minimálně tří aktérů.   

Studováním jednotlivých částí výzkumné práce během dvou časových období, 

před a po zavedení iniciativy Východního partnerství, bylo možno ověřit podhypotézu 

P1: „Nejnovější iniciativa, Východní partnerství, neopouští od podpory 

multilaterálního principu vztahů.“ Dále jsme zjistili, že Východní partnerství zavádí 

více mechanismů multilateralismu oproti dosavadní politice a tím prohlubuje 

multilaterální vztahy.  

Dospěli jsme k závěru, že před zavedením Východního partnerství byl 

multilaterální přístup minoritní, zatímco po jeho zavedení se dá odhadnout, že je 

přibližně polovina interakcí multilaterální. Multilaterální přístup je nejčastěji 

kombinován s bilaterálním, což bylo analyzováno jako vhodná varianta vytváření 

partnerských vztahů.  
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Multilateralismus je dobrým řešením při zavádění mnohých reforem. 

Multilaterální vztahy umožňují sdílení zkušeností, informací a mohou být v některých 

oblastech prostředkem šetřícím náklady. Multilaterální vztahy a orgány usnadňují 

Evropské unii přístup k regionu a představují pro ni možnou alternativu k budoucím 

žádostem států regionu o členství v Evropské unii. Ze stejného důvodu je 

multilateralismus některými sousedními státy méně preferovanou formou vztahů, 

navíc někteří sousedé považují začlenění do multilaterálního styku za degradující 

jejich pozici ve vztazích s EU. 

V práci byla zároveň nastíněna pochybnost, zda Evropská unie nabízí svým 

sousedům dostatečně atraktivní benefity partnerství. Výhody plynoucí pro sousední 

státy jsou relativní, některé nemají přímý dopad na jejich vlastní prospěch. Zároveň 

Unie dosahuje většího podílu benefitů, než její partneři. Na druhé straně musíme 

připustit, že mnohé programy či iniciativy, především programy Východního 

partnerství, se jeví velmi slibně.  

Reálný dopad multilaterálního přístupu k sousedním státům bude možné 

zkoumat až s odstupem času vzhledem k mládí Východního partnerství, programu 

zavádějící většinu existujících multilaterálních interakcí. 
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Příloha č. 1: Mapa států EPS (mapa) 

 

Podle: European Union – External Actions. Dostupné z URL: www.eeas.europa.eu 
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Zdroj: European Union – External Actions. Dostupné z URL: www.eeas.europa.eu  
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