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ABSTRAKT
Tato disertační práce analyzuje vývoj euro-středomořské politiky od roku 2006 do
současnosti. Je tedy podrobně analyzována nejnovější instituce Unie pro Středomoří,
Evropská politika sousedství, změna institucionálního nastavení evropské zahraniční politiky
přijetím Lisabonské smlouvy a nakonec reakce Evropské unie na Arabské jaro i na současnou
ekonomickou krizi, jejíž dopad na vnější vztahy je značný. Na základě teoretického vymezení,
kdy se na jedné straně Evropská unie profiluje jako normativní aktér (podle
konstruktivistických přístupů) a na druhé straně sleduje své realistické zájmy, disertační práce
dochází k závěru, že toto dilema mezi normativní rétorikou a realistickým sledováním zájmů
vede k neefektivní a nedůvěryhodné zahraniční politice Evropské unie ve Středomoří.
Následně jsou analyzovány a srovnány přístupy Francie a Španělska (jejíchž zájmy jsou
definovány ve Středomoří), kterými se podílí na tvorbě a provádění zahraniční politiky EU
v tomto regionu. Aplikováním konceptu evropeizace se pak dochází k poznatku, že i přes
stejně definované zájmy jsou ve vztahu k evropské úrovni používány různé strategie, které
pak mohou členskému státu (v tomto případě Španělsku vedle mocné Francie) zajistit vliv
v evropských institucích.
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PODĚKOVÁNÍ
Během svého studijního pobytu na španělské Univerzitě v Santiago de Compostela v roce
2005 jsem mohla poprvé hlouběji poznat Španělsko jako zemi, která mě díky své historii i
svému aktivními přístupu v zahraniční politice velmi zaujala. Tím začal můj zájem o
španělskou zahraniční politiku stoupat a následně, na základě mého studia na Diplomatické
škole španělského Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce v Madridu, jsem mohla
hlouběji proniknout do španělské diplomacie a současně si i rozšířit obzor směrem k Francii,
která je jedním z klíčových spojenců Španělska.

Chtěla bych proto poděkovat profesorům Diplomatické školy, kteří mi zprostředkovali
poznání procesů „středomořské diplomacie“. Současně bych chtěla poděkovat velvyslanci
Španělského království v Praze Pascualovi Ignaciovi Navarrovi za jeho četné rady a
vstřícnost, se kterou mi zprostředkoval řadu rozhovorů se svými kolegy, kariérními
diplomaty, jejichž postřehy byly pro mě velmi cenné. Současně bych chtěla poděkovat
bývalému francouzskému velvyslanci Pierrovi Lévymu, díky němuž jsem absolvovala studijní
pobyt na francouzském Ministerstvu zahraničních věcí v Paříži, který byl pro mě profesním i
osobním přínosem.

Speciálně zde chci poděkovat své školitelce PhDr. Irah Kučerové, Ph.D. za její konzultace,
cenné rady a podporu, za kterou jsem jí nesmírně vděčná. Též bych chtěla poděkovat Institutu
politologických studií FSV UK a řadě mých kolegů, diplomatů i politických představitelů,
jejichž postřehy a názory mě neustále posouvaly v mé práci.

A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat svým rodičům za jejich podporu a pochopení po
celou dobu mého výzkumu.
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1 ÚVOD

Barcelonský proces či Euro-středomořské partnerství, spolu s Evropskou politikou
sousedství, představovalo snahu o koherentní přístup Evropské unie ke středomořským
zemím, a to z mnoha důvodů. Region Středomoří byl vždy vnímán jako oblast, kde se
prolínají odlišné civilizace, je křižovatkou různých ekonomických systémů, odlišných
politických režimů, místem setkání křesťanského, islámského a židovského náboženství a
v neposlední řadě i oblastí, která pro Evropu přináší nejen různorodou zkušenost, ale i hrozby
různého charakteru.
Ve své disertační práci navazuji na svou rigorózní práci, která nesla název
„Barcelonský proces v rámci vnějších vztahů Evropské unie – přínos Španělska“ a ve které se
mi podařilo popsat vývoj Barcelonského procesu a zanalyzovat měnící se agendu od roku
1995 až do konání konference k 10. výročí Euro-středomořského partnerství 27. – 28.
listopadu 2005.

V závěru své práce jsem uvedla, že Barcelonský proces je skutečně

procesem, který se bude muset nadále vyvíjet, aby došlo k naplnění formulovaných cílů
obsažených v deklaracích a programech Evropské unie. Ovšem dle mých slov měla k tomu
být zapotřebí nutná dávka optimismu a politické vůle, neboť překážek a problémů se v roce
2005 ukázalo mnoho a zůstalo nejisté, zda se středomořský region podaří přetvořit
v deklarovanou oblast míru, stability a prosperity.
Nyní se píše rok 2014 a jak zahraniční politika Evropské unie ve Středomoří, tak i
samotný region Středomoří prošel a stále ještě prochází dalekosáhlými změnami, jehož
dopady a důsledky jsou pociťovány na obou březích Středozemního moře. Budoucnost se zdá
ještě více nejistá, než tomu bylo v roce 2005. Země severní Afriky zažily propuknutí revolucí
proti místním autoritářským režimům včetně vojenské intervence NATO v Libyi a země
Evropské unie naopak zažívají jednu z nejvážnějších ekonomických krizí a obecně krizi
procesu evropské integrace jako takové.
Svou disertační práci jsem rozdělila do dvou částí. V první části se budu věnovat
konceptu zahraniční politiky Evropské unie, neboť při zpětném hodnocení euro-středomořské
politiky (Barcelonský proces, Evropská politika sousedství a nově Unie pro Středomoří) se
nyní v evropských politických, diplomatických i expertních kruzích hovoří o paralýze,
neschopnosti či nemožnosti Evropské unie vést efektivní zahraniční politiku, zvláště v jejím
blízkém sousedství. Proto východiskem bude rozebrat, jak je obecně zahraniční politika
Evropské unie definována hlavními teoretickými přístupy v mezinárodních vztazích a na
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základě tohoto teoretického vymezení společně s analýzou evropského vývoje, aktuální
situace v euro-středomořských vztazích a mezinárodního kontextu dokázat, kde může
spočívat hlavní důvod neefektivního provádění evropské zahraniční politiky. Samozřejmě
nesmí být opomenuto současně zanalyzovat i významné legislativní změny, které byly přijaty
a které mají dopad na současnou podobu vnějších vztahů Evropské unie – tedy přijetí a
implementace Lisabonské smlouvy.
Navíc je zcela zřejmá dichotomie stanovisek, obzvláště v posledních letech,
politických představitelů Evropské unie a samotných evropských institucí, jejichž rétorika
nijak nereflektuje kritické analýzy expertů na zahraniční politiku, což se projevuje obzvláště
tím, že samotné strategické dokumenty příliš nereflektují zásadní změny, které se nyní
odehrávají. Vedle toho se začíná i čím dále více projevovat dichotomie diskurzů mezi
představiteli národní úrovně a představiteli evropských institucí ve vztahu k evropské
zahraniční politice, což se projevuje v oslabování společné dimenze zahraniční politiky a
sledování vlastních, národních zájmů v zahraničí, a to hlavně v kontextu aktuální ekonomické
krize eurozóny a jednotlivých členských států Evropské unie. Jak konkrétně se toto projevuje
a jaký to může mít celkový dopad na zahraniční politiku Evropské unie, to je též cílem
disertační práce.
Druhá část se věnuje dvou konkrétním členským státům Evropské unie – Francii a
Španělsku. Ve své rigorózní práci jsem pozornost věnovala Španělsku jako zemi, které se
v rámci Barcelonského procesu podařilo identifikovat a spojit své vlastní zájmy se zájmy
evropskými, čímž si zajistila sledování vlastních cílů směrem do Středomoří. Španělská
diplomacie tak vždy byla v evropských kruzích vnímána jako velmi efektivní, co se týče
ovlivňování tvorby zahraniční politiky Evropské unie ve Středomoří. Ovšem vedle Španělska
jako hráče ve Středomoří zde stojí ještě Francie, která díky svým historickým vazbám s řadou
severoafrických zemí též představuje klíčový stát s významným vlivem na formulaci a
provádění euro-středomořské politiky. Proto cílem druhé kapitoly bude odpovědět na otázku,
jakým způsobem a do jaké míry mohou mít jednotlivé země vliv na utváření, provádění a
definování agendy zahraniční politiky Evropské unie. Bude aplikován koncept evropeizace,
který by měl dokázat, jakým způsobem identifikace národní zahraniční politiky se zahraniční
politikou Evropské unie může či nemusí posílit vliv národního státu.
Proto na úvod těchto dvou částí budou rozebrána teoretická východiska a
formulovány hypotézy. Posléze na základě analýzy daných konkrétních příkladů a získaných
empirických poznatků se pokusím potvrdit či vyvrátit dané hypotézy a zformulovat z toho
plynoucí závěry. Analýza euro-středomořské politiky jako konkrétního příkladu zahraniční
8

politiky Evropské unie a posléze komparace dvou členských států Evropské unie s národními
zájmy ve Středomoří není v českém akademickém prostředí zpracována a i v evropských
akademických kruzích je toto téma studováno vždy na základě jen úzce definovaného kritéria.
Proto je tato disertační práce pokusem o aktuální, komplexní analýzu, a to jak v rámci
Evropské unie a blízkého sousedství, tak i v rámci národní úrovně dvou členských zemí,
jejichž národní zájmy jsou definovány v oblasti Středomoří.
Ve své disertační práci nejprve pracuji s odbornou literaturou pro určení
teoretických východisek a pro formulaci hypotéz a poté na základě vlastního výzkumu, studia
daných evropských dokumentů a empirických poznatků ověřuji dané hypotézy. V rámci
svého výzkumu jsem působila na Ministerstvu zahraničních věcí Španělska v Madridu, kde
jsem nejen rok studovala na Diplomatické škole, ale absolvovala jsem i řadu výzkumných
rozhovorů, a to jak na exekutivní úrovni, tak i na úrovni legislativní (konzultace ve Výboru
pro evropské záležitosti španělského Parlamentu). Dále jsem absolvovala rozhovor
v sekretariátu Unie pro Středomoří v Barceloně, konkrétně s viceprezidentkou Unie pro
Středomoří Delphine Borione. Ve Francii jsem v rámci stáže Velvyslanectví Francie v České
republice v říjnu 2012 též působila na Ministerstvu zahraničních věcí v Paříži, v Národním
shromáždění, v Senátu a na půdě think – tanků, které se zabývají zahraniční politikou Francie
a celkově vnějšími vztahy Evropské unie. Podařilo se mi i vést rozhovor s profesorkou Senem
Ayidan, která působí na Katedře mezinárodních vztahů Univerzity v Istanbulu a měla jsem i
možnost v rámci krátké stáže podrobně se zabývat evropskou legislativou týkající se
zahraniční politiky EU v House of Commons v Londýně. Současně jsem pravidelně působila
v Bruselu v různých evropských institucích, zvláště v Evropském parlamentu a v Evropské
komisi.
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2 KONCEPTUALIZACE A TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Teoretická východiska pro zkoumání zahraniční politiky EU
Evropská unie představuje na základě svého integračního procesu ojedinělý subjekt,
a to nejen v rámci modelu spolupráce mezi členskými státy, ale i na mezinárodní scéně. Od
počátku své integrace byla pozornost věnována převážně integraci ekonomické, ovšem od
roku 1970, kdy byl ustaven mechanismus Evropské politické spolupráce, se členské země
dohodly na vzájemných konzultacích v otázkách zahraniční politiky a na možnosti zaujímat
společné pozice. Od té doby se začíná hovořit o snaze Evropských společenství mluvit na
mezinárodní scéně jedním hlasem.1
Od počátku 90. let, po překonání krize let osmdesátých, po přijetí Evropského
jednotného aktu v roce 1987 a po pádu Berlínské zdi, Evropská unie a její integrační model
nabývá ekonomicky na síle a politicky na významnosti. Proto se v evropských politických
kruzích začíná hovořit o nutnosti zvýšit svou mezinárodní viditelnost, stát se globálním
aktérem, který bude hrát mnohem důležitější politickou a bezpečnostní roli ve světě. K tomu
měla sloužit nově přijatá Maastrichtská smlouva v roce 1993, která vytvořila pilířovou
strukturu, přičemž tzv. druhým pilířem se ustavila Společná zahraniční a bezpečnostní politika
a současně bylo přijato, že v roce 1996 dojde k další revizi v této oblasti.2 To se pak stalo
v rámci Amsterodamské smlouvy přijaté v roce 1999, kdy byla přidána i společná obranná
politika založená na tzv. Petersberských úkolech a tímto se dále posílil zahraničně
bezpečnostní aspekt působení Evropské unie.3
Z toho vyplývá, že evropští představitelé se snažili definovat a posílit roli Evropské
unie jako aktéra mezinárodních vztahů. Současně se tímto konceptem začínají zabývat i
teoretikové mezinárodních vztahů a evropské integrace. Je definován koncept Evropské unie

1

Jednalo se o neformální setkávání ministrů zahraničních věcí. Mechanismus Evropské politické spolupráce byl
zcela mezivládním procesem, mimo evropské smlouvy, dohodnutý mezi vládami členských států a řízen
diplomaty. V počátečních letech byla Evropská komise zcela vyloučena z účasti na tomto mechanismu. Wallace,
H., Wallace, M., Pollack, M.A., Policy Making in the European Union, Fifth Edition, Oxford University Press,
2005, s. 433-434.
2
Stalo se tak na základě nespokojenosti některých členských států s podobou dohody o jednotlivých oblastech
smlouvy, přičemž nejvíce otázek zůstalo právě v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Plechanovová, B., Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření, Praha
2004, s. 113-114.
3
Mimo jiné byla vytvořena funkce Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, do
které byl následně na Evropské radě v Berlíně v prosinci 1999 jmenován Javier Solana.
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jako „aktéra“

4

a na to navazující další koncepty jako schopnost působit na mezinárodní

scéně, tzv. actorness. Jako první s konceptem actorness přišel Gunnar Sjöstedt, který
identifikoval pět požadavků pro schopnost působit na mezinárodní scéně: sdílený závazek ke
společným sdíleným hodnotám a principům, schopnost identifikovat priority jednotlivých
politik, schopnost efektivně jednat s dalšími aktéry v mezinárodním systému, ochota a
kapacita použít nástroje jednotlivých politik a nakonec domácí legitimita rozhodovacích
procesů a priorit, které se vztahují k vnější politice.5
Vedle toho se objevuje i koncept tzv. „actorship“, kdy se, jak popsal Björn Hettne, z
Evropské unie jako nástroje pro hospodářskou spolupráci stává politický aktér, který se snaží
formovat vnější podmínky. Navíc na rozdíl od národního státu je podle něho Evropská unie
zvláštním útvarem, regionálním institucionalizovaným uskupením, přičemž v této souvislosti
hovoří o tzv. regionálním působení (regional agency) jako o fenoménu, kdy národní státy se
sdružují, aby čelily výzvám globalizace společně, neboť jako samostatné národní státy jsou
slabé čelit těmto výzvám.6 A v neposlední řadě se objevuje i koncept „přítomnosti“
v mezinárodních vztazích, se kterým poprvé přišel C. Bretherton a J.Vogler. Podle nich má
Evropská unie na základě své relativní ekonomické a demografické váhy dopad na zbytek
světa, přičemž tento dopad je pozorovatelný na mnoha místech.7
S dalším vývojem zahraniční politiky Evropské unie, zvláště na konci 90. let, se
teoretický výzkum zaměřil ne již pouze na přítomnost Evropské unie jako mezinárodního
aktéra, ale posouvá se dále k otázce efektivity zahraniční politiky EU. Tedy začínají se
formulovat koncepty, které se snaží tuto efektivitu zachytit a které se snaží odrazit od debaty
předešlé dekády mezi realismem a liberálními přístupy, zvláště neofunkcionalismem.
Neofunkcionalismus jako empirická

teorie odrážel stav integračního projektu, a z toho

důvodu se neofukcionalisté na počátku svého výzkumu nevěnovali zahraniční politice
Evropských společenství/Evropské unie stejně tak jako realisté, kteří se nezabývali možností
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Např. Bretherton, C., Vogler, J., Europe as a Global Autor, Routledge, London 1999, Bretherton, C., Vogler, J.,
The European Union as a Global Autor, 2nd edn, Routledge, London 2006, Teló, M., „Introduction: The EU as a
Model, a Global Autor and an Unprecedented Power, in: Teló, M. (ed.), The European Union and Global
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mezinárodní spolupráce mezi státy organizované na demokratickém základě, která podle nich
obecně není možná. 8
Z toho vyplývá, že vedle těchto debat se objevují i další směry a přístupy, které se
zabývají vysvětlením procesu tvorby a již zmíněnou efektivitou zahraniční politiky. Jedním z
rozhodujících kritérií těchto přístupů je znalost rozhodovacího procesu, interakce mezi
jednotlivými aktéry a institucemi a současně celkový kontext. Proto podle Roy H. Ginsberga a
jeho analytického modelu rozhodování evropské zahraniční politiky (Analytical Model of
European Foreign Policy Decision-making) je třeba pozornost zaměřit na tzv. vstup a výstup
v procesu rozhodování, neboť právě výstupy pak mají dopad na vnější svět a ty určí efektivitu
vedení zahraniční politiky Evropské unie.9
Ginsberg se při zkoumání vstupů zaměřuje na zdroje aktivity zahraniční politiky EU,
přičemž tyto zdroje představují: vnější stimul, logika kolektivní akce, národní aktéři a
evropské zájmy. Teoreticky vychází z logiky neofunkcionalismu s tím, že do této teorie
včlenil vnější dimenzi. Proto je zde uplatněn koncept tzv. externalizace, který vysvětluje, proč
nečlenské země tlačí Evropskou unii jednat jako celek, a jaký dopad má tento vnější tlak
(který je spojen s dopadem na vnitřní trh) na výsledné reakce EU. Podle něho EU reaguje tak,
že buď přijme nové členy, nabídne asociační dohody nebo dohody o preferenčním obchodě,
rozvojovou pomoc a nebo čelí těmto vnějším tlakům, které jsou vnímány jako nemožné
vyřešit.

10

Ovšem koncept externalizace a další nefunkcionalistické koncepty byly podrobeny

kritice zvláště z důvodu, že nevěnují pozornost vyjednávání mezi národními státy, které
ovlivňují, jak EU bude reagovat na vnější stimul.
Proto se přidávají další koncepty jako logika kolektivní akce, která odkazuje na
výhodnost společného postupu před unilaterálním postupem s tím, že společně mohou členské
státy jednat s nižšími náklady a riziky, než když jednají samy. Členské státy vnímají, že
v některých oblastech jsou mnohem silnější, pokud jednají společně než když jednají každý
zvlášť. Z toho vyplývá, že členské státy budou nadále uplatňovat společnou váhu jako
ekonomický a politický blok s vážným dopadem na řadu států i ve chvíli, kdy se nadále
nerozvinou kapacity aktéra na mezinárodní scéně. Kritériem pro integraci v zahraniční
politice je, zda-li potenciální zisk ze společné akce převažuje nad náklady ze ztráty
suverenity.
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Další otázkou je role národních aktérů, kdy se akademici zaměřují na vzájemné
působení národních zahraničních politik a kolektivní diplomacii a poukazují na fakt, že
dochází k interakci mezi národními státy a evropskými institucemi s tím, že jednotlivé vlády
využívají zahraniční politiku Evropské unie pro prosazování svých národních zájmů. Pro malé
státy je společná zahraniční a bezpečnostní politika jedním z nejdůležitějších nástrojů pro
sledování svých zahraničněpolitických cílů. Co se týče zájmů evropských, ty se vytváří ve
chvíli, kdy Evropská unie vytváří politiku nikoliv na základě vnějšího stimulu, ale na základě
vnitřní dynamiky a zájmů v evropském duchu, z čehož pak vyplývá specifická zahraniční
politika Evropské unie, která je založena na spolupráci mezi členskými státy a evropskými
institucemi a vyznačuje se unikátním charakterem. Ginsberg uvádí např. zvláštní partnerství
s některými regionálními bloky či jednotlivými státy, ochrana lidských práv jako podmínka
pro uzavření asociačních dohod či strategie pro harmonizaci právních systémů a trhů
v kandidátských zemích před přistoupením.11
Stejně jako byl a je neofunkcionalismus v rámci procesu evropské integrace nadále
rozvíjen novými přístupy s ohledem na jeho nedostatečné vysvětlení zahraniční politiky
Evropských společenství/Evropské unie, tak i v rámci realismu a následně neorealismu došlo
k dalšímu teoretickému rozvoji, aby mohly být tyto teorie aplikovány na stále probíhající
proces evropské integrace. Neorealisté navazující na realisty se snaží proces evropské
integrace vysvětlit postupným rozšiřováním konceptu, ve kterém podle nich hnací silou
integrace jsou stále jen národní státy a sledování jejich zájmů, ale začínají brát v potaz dopad
domácí a mezinárodní politiky na národní proces rozhodování spolu s vlivem nadnárodních
institucí. Proto současný neorealismus považuje instituce a pravidla evropské integrace za
výsledek mezivládní dohody mezi slabými a silnými aktéry, přičemž silné státy prosazují svůj
zájem v určité oblasti evropské politiky a slabé státy prostřednictvím společných institucí
získávají určitý vliv.12
Co se týče realistického a neorealistického pohledu na zahraniční politiku Evropské
unie, tento pohled byl ale dlouho přehlížen, právě s ohledem na menší roli realismu při
výzkumu procesu evropské integrace. Nicméně po roce 2000 se začínají objevovat teoretické
práce, které se zaměřují jak na mezinárodní úroveň s tím, že se zkoumají efekty struktury
11

Tamtéž, s. 439.
P. Drulák uvádí dvě možné realistické interpretace evropské integrace: první interpretace H. Morgenthaua,
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hrozbami. Vznikají tak podmínky pro evropskou spolupráci a předešlé konflikty států se přeměňují do podoby
sporů na půdě Evropských společenství. Drulák, P. Teorie mezinárodních vztahů, s. 188-189.
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mezinárodního systému na Evropskou unii, tak i na tvorbu a provádění zahraniční politiky
Evropské unie, kdy Evropská unie ze snahy ovlivňovat své mezinárodní prostředí (tzv. milieu
shaping) formuluje a provádí zahraniční politiku, která představuje kolektivní pokus toto
vnější prostředí formovat ve prospěch svých zájmů a hlavně ve prospěch zájmů svých
největších členů.13
Na neorealismus a na snahu analyzovat tvorbu národních zájmů na národní úrovni a
proces rozhodování na úrovni evropské navazují další směry, kdy prvním z nich je
intergovernmentalismus, tedy mezivládní přístup, který lze rozdělit na neorealistický a na
liberální. Národní vlády jsou ochránci státní moci, zájmů, preferencí a suverenity.
Neorealistický mezivládní přístup vnímá Evropskou unii jen jako fórum, kde se jednotlivé
vlády periodicky setkávají a dojednávají nové smlouvy, které posilují jejich zájmy a moc.
Nicméně tento směr nadále nevěnuje pozornost roli nadnárodních institucí při jednání
s národními státy.14 V této souvislosti lze uvést Roberta Putnama a jeho dvoustupňovou teorii
her, která předpokládá, že mezinárodní jednání jsou úspěšná tehdy, pokud národním vládám
přinášejí prospěch na národní úrovni. Následně se akademická pozornost věnovala druhému
přístupu, a to liberálnímu mezivládnímu přístupu, jehož

představitelem je Andrew

Moravcsik.
Hlavními aktéry jsou nadále národní státy, které prosazují své národní zájmy, které
vyplývají z požadavků vnitřní politiky států. Takže vláda musí nejprve uspokojit požadavky
aktérů na domácí scéně a pak je formulován národní zájem, který je posléze prosazován
vládou během vyjednávání na evropské úrovni. Nadnárodní instituce zde již podle toho
přístupu hrají roli, a to díky jejich usnadňování spolupráce, zajištěním dojednaných dohod a
udržováním procesu integrace mezi jednotlivými mezivládními konferencemi. Ovšem tyto
instituce nejsou samotnými aktéry, stále se jedná o nástroje národních států.15 Co se týče
vztahu mezivládního přístupu a zahraniční politiky Evropské unie, podle P.H. Gordona
Evropská unie přijme skutečnou zahraniční a bezpečnostní politiku jen tehdy, pokud mezi
členskými státy existuje konsensus, že tato politika je v jejich zájmech.16
Nicméně tento relativně vlivný přístup v akademickém prostředí též čelí kritice, a to
konkrétně za to, že svým důrazem pouze na národní státy přehlíží dopad sdílené historie,
13
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zvyků, pokračující spolupráce v rámci evropských institucích a z toho plynoucích
institucionálních norem a hodnot na jednotlivé národní představitele při procesu rozhodování.
Proto je důležité uvést konstruktivistické přístupy, které se zabývají vlivem idejí a norem na
proces evropské integrace. Konstruktivismus obecně představuje směr, který vychází
z předpokladu, že realita mezinárodních vztahů je sociální konstrukcí vytvářenou a
udržovanou prostřednictvím diskurzu a praxe aktérů mezinárodních vztahů. Navíc se
konstruktivismus zabývá debatou o vztahu mezi aktérem a strukturou (tedy otázkou, zda
struktura – mezinárodní systém vytváří aktéry- státy nebo naopak) s tím, že podle nich jsou
struktura i aktér rovnocenné, a proto se vzájemně ovlivňují.17
Ve vztahu k evropské integraci a k EU jako objektu konstruktivistického výzkumu
z toho pak plyne, že konstruktivismus se zabývá tím, jak ideje a normy definují mezinárodní
strukturu, která vytváří identity, zájmy a zahraničně politické nástroje států a jak státy a
nestátní aktéři reprodukují tuto strukturu a současně ji přeměňují.18 Konstruktivisté současně
nepopírají existenci materiální reality, ovšem tato realita je závislá na významu, který ji
připisují aktéři. Konstruktivismus má též různé přístupy, jako například sociální
konstruktivismus, který interpretuje globální politiku jako sociální interakci, ve které se
jednotliví aktéři angažují. Tyto procesy sociální interakce aktérů ovlivňují a mění jejich
vnímání o sobě a o ostatních. Ve vztahu k evropské integraci se objevuje sociologický
konstruktivismus, který chápe evropské instituce jako nositele určitých evropských idejí, které
pak jejich prostřednictvím přecházejí do národních identit členských států.
Co se týče aplikace konstruktivistických přístupů na zahraniční politiku Evropské
unie, konstruktivisté kombinují analýzu materiálních struktur s výzkumem vnímání a
významů, které jim relevantní aktéři přisuzují a z toho plynoucí zkoumání schopnosti
Evropské unie formovat události jak uvnitř svých hranic, tak i mimo své hranice, a to buď
svou vlastní vůlí v procesu integrace a nebo jako reakce na očekávání a požadavky vnějších
aktérů.19 Navíc další teoretici uvádí důležitost společného vnímání zkušenosti, tedy míru a
smíření, které představuje hodnoty, které zásadním způsobem ovlivňují tvorbu a provádění
zahraniční politiky. To znamená, že je třeba zkoumat dopad sdíleného pocitu evropské
identity na proces zahraniční politiky. Například C. Hill uvádí, že účast členských zemí na
společné zahraniční a bezpečnostní politice posiluje pocit sdílené identity a současně posiluje
17
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o této identitě povědomí a současně debatu, co by Evropa měla ve světě dělat. Proto podle
něho je zahraniční politika silná v hodnotách, kde je slabá ve své schopnosti ovlivňovat, čímž
se evropská diplomacie stala viditelnou pro svůj odlišný systém principů.20
Dále konstruktivistický přístup definuje Evropskou unii jako civilního či
normativního aktéra. Poprvé s termínem civilní síla (civilian power) přišel F. Duchène (v roce
1972), který tímto konceptem chtěl označit jedinečnou roli Evropských společenství ve světě.
Podle něho Evropská unie představuje model smíření a míru pro ostatní regiony ve světě.
Předpokládal, že i když si členské státy budou zachovávat svou defenzivní pozici, Evropská
unie by se mohla stát první oblastí, kde by válka mohla být přeměněna v mír.21 Na to navázali
další jako K. Twitchett nebo M. E. Smith, kteří definovali Evropskou unii jako aktéra, který
nedisponuje vojenskými prostředky, ale je schopen ovlivnit další mezinárodní aktéry skrze
diplomatické, ekonomické a právní prostředky. Přičemž Smith k tomu dodává, že Evropská
unie má dopad na světovou politiku právě tím, že není vojenskou supervelmocí.22
Vedle tohoto termínu se užívá i termín normativní síly (normative power), který byl
zaveden I. Mannersem (2002). Ten definuje Evropskou unii jako normativního aktéra, který
se snaží ostatní státy vést k tomu, aby se staly členy nebo partnery politické komunity,
přičemž vstup do této komunity je podmíněn přijetím norem, praktik a institucí, které nejsou
prosazovány skrze nátlakové prostředky, ale spíše skrze obchod, zahraniční pomoc či skrze
„efekty z příkladu“, což pak následně sousední státy stimuluje k dosažení míru a stability. Co
se týče vlastních norem, Evropská unie podle něho prosazuje normy, které považuje za
univerzálně platné, tedy společné liberálně demokratické principy jako svoboda, demokracie,
ochrana lidských práv a základních svobod, vláda práva atd. Navíc důležité je právě to
„prosazování“: není to jen na základě jejich univerzality, ale na základě prostředků, které EU
využívá pro jejích šíření.23 Oba termíny, jak civilní, tak normativní síla, byť se definice
Duchena a Mannerse v některých aspektech liší, vychází z normativní představy Evropské
unie o své jedinečnosti jako aktéra mezinárodních vztahů, která je odlišná od všech ostatních
mezinárodních aktérů a řada teoretiků považují oba termíny za dvě strany jedné mince.
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2.2 Formulace hypotéz a položení výzkumných otázek
Po teoretickém vymezení Evropské unie jako mezinárodního aktéra a možném
teoretickém vysvětlení tvorby a provádění zahraniční politiky Evropské unie je třeba, než
budou formulovány jednotlivé hypotézy, stručně zmínit konkrétní kontext euro-středomořské
politiky, aby tyto hypotézy a výzkumné otázky byly konkrétně uchopitelné. Z toho důvodu
budu vycházet z analytických závěrů mé rigorózní práce z roku 2005, kde jsem ve svých
závěrech zhodnotila výsledky předešlých deseti let euro-středomořského partnerství a
charakterizovala jsem hlavní možné problémy a komplikace, které by mohly nastat v dalším
rozvoji této politiky v letech budoucích. Poté tyto závěry zasadím do teoretického rámce a
zformuluji možné hypotézy, které pak budou potvrzeny nebo vyvráceny analýzou vývoje
euro-středomořské politiky od roku 2006 až do současnosti.

2.2.1 Problémy Barcelonského procesu v roce 2005
Barcelonský proces byl zahájen na první Euro-středomořské konferenci ministrů
zahraničních věcí zemí Evropské unie a zemí jižního Středomoří a Blízkého východu, která se
konala 27.-28. listopadu 1995 v Barceloně, kam se sjeli zástupci patnácti zemí Evropské unie
a dvanácti zemí středomořské oblasti.

24

Zástupci všech těchto států přijali na závěr

konference tzv. Barcelonskou deklaraci (Barcelona Declaration adopted at the EuroMediterranean Conference), která se stala základem pro Euro-středomořské partnerství,
nazývající se od tohoto okamžiku Barcelonský proces. Jednalo se o široký rámec politických,
ekonomických a sociálních vztahů mezi zeměmi na obou březích Středozemního moře. Podle
Evropské komise se jednalo o unikátní a ambiciózní iniciativu, která znamenala zásadní
průlom ve vztazích se zeměmi Středomoří.25
O podstatě tohoto partnerství se lze dočíst v preambuli Barcelonské deklarace.
Partnerství mělo být trvalým rámcem pro kooperaci a sdílení problémů středomořského
regionu. Je zde zdůrazněna multilaterální povaha vztahů, společné rysy kultury a historie
zúčastněných zemí a je zde zformulována zásada spolupráce a solidarity s tím, že je nutné při
budování partnerství zároveň přihlížet k odlišným prvkům a hodnotám.
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V Barcelonské deklaraci je stanoveno, že toto partnerství má vzniknout skrze
posílený politický dialog založený na pravidelném základě, skrze rozvoj ekonomické a
finanční spolupráce a skrze větší důraz na sociální, kulturní a lidskou dimenzi. Tak byly
definovány tři aspekty, či přesněji řečeno tzv. tři koše v rámci Barcelonského procesu. První
koš byl nazván Politické a bezpečnostní partnerství: vytvoření společné zóny míru a stability
(Political and security partnership: Establishing a common area of peace and stability),
druhý koš se nazýval Ekonomické a finanční partnerství: budování zóny sdílené prosperity
(Economic and financial partnership: Creating an area of shared prosperity), a třetí koš nesl
název Partnerství v sociálních, kulturních a občanských záležitostech: rozvoj lidských zdrojů,
podpora porozumění kultur a výměna mezi občanskými společnostmi (Partnership in social,
cultural and human resources: Developing human resources, promoting understanding
between cultures and exchanges between civil societies).
Evropská unie vycházela při formulaci nové, ambiciózní euro-středomořské politiky
z předpokladu, že existuje vztah mezi bezpečností v Evropě a stabilitou ve středomořském
regionu, což konkrétné znamenalo, že bylo v životním zájmu Evropy, aby se začaly řešit
problémy tohoto regionu, které mají vliv na ekonomické, sociální, politické a vojenské
aspekty bezpečnosti. Tím byla vyjádřena naděje, že procesem demokratizace a ekonomickým
rozvojem ve Středomoří budou eliminovány hrozby evropské bezpečnosti. Proto byly obsáhle
definovány všechny výše uvedené koše partnerství.
Po provedení analýzy následného vývoje jednotlivých košů do roku 2005 se došlo
k těmto závěrům. Co se týče politického a bezpečnostního partnerství, jeho slovní obraty
obsažené v jednotlivých deklaracích Evropské unie vyznívaly velmi ambiciózně, kdy se
hovořilo o nutnosti dosáhnout „míru“, „stability“ a „prosperity“ v prostoru Středomoří, a to
z důvodu zajištění bezpečnosti Evropy. Patrný pak byl ostrý kontrast mezi rétorikou
obsaženou v dokumentech Barcelonského procesu a malým množství opatření, která byla
přijata pro plnění stanovených cílů. Hlavní témata politického partnerství jako právní stát,
ochrana lidských práv a demokracie, která se v souvislosti s desátým výročím Barcelonského
procesu v roce 2005 Evropská unie pokusila posunout mezi skutečně klíčové priority
partnerství, narážela na tuhý odpor arabských zemí v čele s Egyptem, který v té době začal
hovořit o principu nevměšování se do vnitřních záležitostí a o respektování specifik
jednotlivých států.
Dalším problémem byl fakt, že Evropská unie upřednostňovala bezpečnostní dialog
před politickým. Většina arabských zemí projevovala zájem o větší informovanost, ale
spolupráci se bránila, neboť přetrvávala nedůvěra vůči záměrům Evropské unie ze strachu
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použití tzv. humanitární intervence k omezování národní suverenity v zájmu ochrany
společných hodnot jako ochrana lidských práv či demokracie.26 Proces se tak omezoval na
informování partnerských zemí o cílech a nástrojích prevence konfliktů a civilního zvládání
krizí, a nelze tudíž hovořit o skutečné spolupráci. V oblasti nešíření zbraní hromadného
ničení, které též figurovalo v tomto partnerství, hrozilo nebezpečí, že jednání o této otázce
povede k další konfrontaci mezi Izraelem a arabskými státy, neboť arabské státy kladly důraz
na odzbrojení (Izraele) a Izrael naopak chtěl hovořit o problematice nešíření zbraní
hromadného ničení v kontextu regionální bezpečnosti.
V průběhu Barcelonského procesu se navíc některé členské státy EU, hlavně
Francie a Malta, snažily o přijetí Euro-středomořské charty míru a stability, která by
prohlubovala politickou spolupráci. Její návrh byl předložen na setkání ministrů zahraničních
věcí v Marseille v listopadu 2000, ale na poslední chvíli bylo její přijetí zablokováno zástupci
Palestinské samosprávy a Sýrie s poukazem na obnovení násilností na Blízkém východě
(propuknutí druhé intifády) a na dosavadní neschopnost Euro-středomořského partnerství
zlepšit situaci. Od té doby práce na Chartě postupně ustupovala do pozadí a ve výročních
dokumentech z roku 2005 se již zmiňuje pouze možnost uzavřít v delší perspektivě Eurostředomořský pakt.27 Ovšem stojí za pozornost skutečnost, že návrh „bezpečnostního paktu“
nebyl arabskými státy příliš dobře vnímán, neboť termín „pakt“ připomíná dobu evropského
kolonialismu na Blízkém východě s odkazem na Bagdádský pakt, takže pokud se má hovořit
o tomto nástroji, tak jedině jako o „Chartě stability“.28 A i v tomto případě byly vyjadřovány
výhrady, neboť pojem stabilita prý podle arabských států v sobě skrývá implicitní vyjádření
neměnnosti hranic, což může znamenat posvěcení izraelské okupace.
Evropská unie se snažila přijímat opatření k posílení důvěry (confidence building),
což se jevilo též jako problematické (už s ohledem na fakt, že arabské země odmítly termín
posílení důvěry a v dokumentech se objevovalo pouze partnership building measures). Na
26

Nová strategická koncepce přijatá v roce 1999 na summitu NATO ve Washingtonu totiž dává zelenou
intervencím v případě konfliktů mimo území členských států. Jižní středomořské státy, které leží v oblasti
označované v materiálech NATO jako „blízké zahraničí“, se pokládají za potenciální cíl možného zásahu. Ke
všemu bylo negativně přijato vytvoření intervenčních středomořských jednotek v rámci Západoevropské unie
(EUROMARFOR a EUROFOR), přestože bylo avizováno předem, že budou určeny pouze pro humanitární
účely v rámci tzv.petersberských úkolů (živelné pohromy, evakuace státních příslušníků z místa konfliktu atd.).
Bureš, J., Euro-středomořské partnerství pět let po Barcelonské konferenci, Mezinárodní politika, č.11, 2000. s.5,
Joffé, G., Southern Attitudes towards an Integrated Mediterranean Region, s.18.
27
V Předsednické deklaraci z výroční konference v Barceloně je znění následující: „Consider any confidence
and security-building measures that could be taken between the parties with a view to the creation of an „area of
peace and stability in the Mediterranean“, including the long term possibility of establishing a EuroMediterranean Pact to that end.“
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/summit1105/chairmans_statement.pdf
28
Gomez, R., Negotiating the Euro-Mediterranean Partnership, s. 79.
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první pohled bylo navíc zřejmé, že agenda Barcelonského procesu se zaměřovala spíše na
prevenci budoucích konfliktů v regionu než na vyřešení těch stávajících. Například v rámci
Barcelonského procesu se téměř nehovořilo o napětí mezi Tureckem a Řeckem a s tím
spojený problém Kypru nebo se nezmiňoval konflikt na Západní Sahaře. Všechny tyto
problémy samozřejmě podkopávaly důvěru mezi účastníky Euro-středomořského partnerství
(nemluvě o blízkovýchodním konfliktu), a proto kroky k posílení důvěry nebyly příliš
efektivní.
Dále dominance Evropské unie v Barcelonském procesu představovala další hlavní
překážku k budování symetrického a vzájemného partnerství a „spoluvlastnictví“, které je
důležité pro vytvoření důvěry. Středomořské státy totiž nedisponovaly silnou vyjednávací
pozicí, a proto měly menší šance ovlivňovat agendu prvního koše. Tyto státy se tak často
dostávaly jen do pasivní, podřadné pozice a přijímaly ustanovení Evropské unie.
Ekonomické a finanční partnerství bylo ústřední částí Barcelonského procesu a
jakýmsi „motorem“ Euro-středomořského partnerství. Bylo tomu tak z několika důvodů:
nejenže se členské státy Evropské unie v této oblasti relativně shodly v porovnání s otázkami
politickými, bezpečnostními a kulturními, kde se postoje členských států lišily a kde si
členské státy chtěly zachovat rozhodující slovo na národní úrovni, ale též pro Evropskou unii
byl ekonomický neúspěch v zemích Středomoří vnímán jako největší bezpečnostní hrozba.
Opatření v rámci ekonomického koše byla založena na předpokladu, že vytvoření zóny
volného obchodu je nejvhodnějším prostředkem pro ekonomický rozvoj daných zemí.
Vlády středomořských zemí vnímaly efektivní ekonomické a finanční partnerství
jako nejdůležitější aspekt Barcelonského procesu, neboť sliboval zlepšení jejich přístupu na
trh Evropské unie, zvýšenou finanční pomoc a asistenci při ekonomické a administrativní
restrukturalizaci. Evropská unie naopak očekávala, že multilaterální přístup usnadní proces
akomodace obchodu, investic a daňových zákonů ve středomořských zemích standardům
Evropské unie a pravidlům Světové obchodní organizace. Ovšem pro vytvoření fungující a
přínosné zóny volného obchodu by měly partneři zavést principy tržního hospodářství a
podstoupit reformy v ekonomické, sociální a institucionální oblasti s důrazem na odstranění
překážek pro příliv přímých zahraničních investic.29 Nicméně novým investorům se
29

Jednalo se hlavně o modernizaci ekonomických struktur, výrobního sektoru a o podporu soukromého sektoru,
dále o modernizaci sociálních struktur a zmírňování negativních efektů skrze sociální programy zacílené na
nejvíce potřebné vrstvy obyvatelstva, a vytvoření institucionálního rámce pro zavedení tržního hospodářství.
Příliv soukromého kapitálu byl zdůrazňován, protože se tím měl stimulovat růst životního standardu, snižování
nezaměstnanosti a jako důsledek pak snižování migrace. Zaafrane, H., Mahjoub, A., The Euro-Mediterranean
Free Trade Zone: Economic Challenges and Social Impacts on the Countries of the South and East
Mediterranean, s.12-13.
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v podstatě nenabízelo nic nového ve srovnání s již existujícími dohodami o přidružení a
spolupráci.30 Další otázkou bylo, zda podmínka institucionální a politické konvergence brala
v potaz kulturní zvláštnosti jednotlivých zemí a zda bylo možno přizpůsobit se evropskému
modelu, který byl do značné míry evropskými představiteli považován za univerzální. Tyto
otázky měly být zodpovězeny v rámci prvního koše, což se již výše ukázalo jako
problematické, když např. připomeneme obviňování středomořských států z vměšování
Evropské unie do vnitřních záležitostí a z kulturního imperialismu.
Problémem dále byla existující ekonomická nerovnost mezi evropskými a
středomořskými partnery a mezi středomořskými partnery navzájem, jejíž vyrovnání se
nedalo v blízké budoucnosti očekávat, a tím se zamezilo důležitému procesu regionální
integrace jako předstupně k zóně volného obchodu. Navíc pokud by začala fungovat zóna
volného

obchodu,

volný

obchod

by

uspíšil

selekci

konkurenceschopných

a

nekonkurenceschopných firem s následnými úpadky některých z nich, což by bylo
doprovázeno negativními sociálními dopady. Došlo by k obrovským přesunům pracovních sil
do konkurenceschopnějších oblastí a i přes rekvalifikační kurzy by docházelo k sociálnímu
napětí. Dále se musí vzít v potaz dopad na veřejné finance. Odstranění celní ochrany před
importy z Evropské unie by vedl ke snížení rozpočtových příjmů středomořských zemí. Státy
by se snažily vyrovnat úbytek příjmů buď zvýšením daně z přidané hodnoty, čímž by byli
negativně postiženi spotřebitelé, a nebo snížením veřejných výdajů, což by bylo
nekompatibilní se snahou povzbudit investování a nevhodné v době restrukturalizace
průmyslu z důvodu odstraňování bariér. A v neposlední řadě se kritizuje technika vyjednávání
ze strany Evropské unie, která citlivé otázky vypustila z Barcelonské deklarace a projednávala
je na bilaterální úrovni. Tím si zajistila dominantní postavení, a bránila tak kolektivnímu
vyjednávání. Dále chyběly jasné časové harmonogramy a stanovení priorit toho, co má být
učiněno nejdříve. Tak středomořské státy nebyly ničím nuceny podstupovat nutné reformy.
Partnerství v sociálních, kulturních a občanských záležitostech též obsahovalo
několik problematických bodů. I přes zahrnutí těchto důležitých aspektů do Barcelonského
procesu byla Evropská unie někdy partnery obviňována z neokoloniálních postojů a ze snahy
vnutit rozvojovému světu své kulturní a sociální hodnoty. Evropská unie i tady
30

Některým středomořským státům, jako Maroko a Tunisko, se podařilo přitáhnout příliv soukromého kapitálu
díky privatizaci, ale zbytek států v severní Africe a na Blízkém východě nedisponuje komparativními výhodami
jako Latinská Amerika či jihovýchodní Asie. Toky přímých investic do středomořských zemí v průběhu 90.let
podstatně stagnovaly a region absorbuje pouze 5% všech přímých investic směřujících do rozvojového světa. Jak
již bylo zmíněno, překážky pro přímé investice vězí v politické a právní nejistotě těchto zemí. Jedinou výjimkou
je energetický sektor, ale jinak evropské obchodní společnosti nenaplnily očekávání Barcelonského procesu.
Gomez, R., Negotiating the Euro-Mediterranean Partnership, s. 83-84.
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upřednostňovala oblast migrace, terorismu, organizovaného zločinu a obchodu s drogami před
sociálními a kulturními otázkami. Navíc tento koš byl pouze záležitostí vlád a elit, to
znamená, že vliv dalších aktérů, jako nevládní organizace či zástupci občanských společností,
byl nedostatečný, přičemž právě oni by měli hrát hlavní roli. Problém totiž spočíval v tom, že
ve státech jižního Středomoří vládly vlády autoritativní povahy, které nehodlaly povolit
existenci jiných nezávislých aktérů, kteří by mohli ohrozit jejich výsadní postavení. To
souviselo i se strachem vládních elit z volného přístupu širokých vrstev obyvatelstva k
informacím, jak je zmíněno mezi cíli v tomto koši. Proto i zde tyto vlády chovaly
k iniciativám třetího koše nedůvěru.
Dalším problémem, který se v roce 2005 vážně řešil, byla vedle boje proti terorismu,
otázka migrace. Prioritami byla podpora legální migrace a integrace migrantů, protože si
Evropská unie začala uvědomovat budoucí potřebu levné pracovní síly a budoucí možné
napětí v evropských společnostech. Dále se usilovalo o značné snížení ilegální migrace a
obchodování s lidmi. K tomu mělo sloužit uzavírání

dohod o navracení ilegálních

přistěhovalců (readmission agreements), od kterých si Evropská unie slibovala úspěšné
řešení. Problémem ale bylo, že ze strany středomořských států se projevovala liknavost
uzavírat podobné smlouvy, neboť jejich prioritou bylo naopak včlenit do vzájemných smluv
možnost volného pohybu osob a pracovní síly.

2.2.2 Formulace hypotéz
Z výše uvedeného, tedy z teoretické části i z reality Euro-středomořského partnerství
lze říci, že Evropská unie je na základě definování komplexních zahraničněpolitických
iniciativ mezinárodním aktérem schopným působit na mezinárodní scéně a formovat vnější
prostředí. V rámci tohoto působení se pak Evropská unie snaží v rámci provádění své
zahraniční politiky „exportovat“ svůj model demokracie a liberální ekonomie. Evropská unie
se tak snaží o to, aby sousedé a další státy přijaly liberální hodnoty jako demokracie, vládu
práva, ochranu lidských práv a mírové soužití, skrze intenzivní tok transakcí, a to z toho
důvodu, že tyto normativní změny (přijetí evropských hodnot) by pak u svých partnerů
postupně měly vést k pozitivní změně sociální reality, tedy k míru a stabilitě. Z teoretického
hlediska jde tedy o konstruktivistický přístup, který se zabývá sociální konstrukcí a který
současně definuje Evropskou unii jako civilního či normativního aktéra, který chce tuto
realitu měnit.
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Na druhé straně, pokud se podíváme na analýzu výsledků vývoje jednotlivých košů
Barcelonského procesu, je zřejmé, že Evropská unie sleduje ve svém sousedství své vlastní
zájmy (ekonomické, obava před migrací, terorismem atd.), což odpovídá teoretickému
vymezení tvorby a provádění zahraniční politiky realismem a neorealismem, který tvrdí, že
Evropská unie ze snahy ovlivňovat své mezinárodní prostředí (tzv. milieu shaping) formuluje
a provádí zahraniční politiku, která představuje kolektivní pokus toto vnější prostředí
formovat ve prospěch svých zájmů (ve prospěch svých největších členů). Lze i tvrdit, jak bylo
uvedeno výše, že Evropská unie formuluje a provádí zahraniční a bezpečnostní politiku tehdy,
pokud mezi členskými státy existuje konsensus, že tato politika je v jejich zájmu (jinými
slovy, že bude sledovat a chránit jejich jednotlivé národní či evropské zájmy).
Z toho vyplývá, že Evropská unie aplikuje ve své zahraniční politice duální přístup
– na jedné straně normativní, který se konkrétně projevuje například řadou deklarací a
rétorikou jednotlivých politických představitelů, a na druhé straně realistický, kterým pak
sleduje své zájmy, skryté v evropské rétorice. Navíc velké množství zájmů sleduje
v ekonomické oblasti, neboť v ekonomickém neúspěchu ve Středomoří spatřuje největší
riziko. Z toho důvodu, pro zajištění své bezpečnosti, pak aplikuje ekonomické neoliberální
koncepty (liberalizace, deregulace, privatizace, volný trh), vycházející z politické filosofie
neoliberalismu, které považuje za nejefektivnější pro dosažení tohoto cíle .31 Toto lze pak
shrnout do jednoduchého schématu:

Teoretické přístupy
Koše Barcelonského

Definice

Cíle

Normativní síla

Spolupráce

Realita

procesu (2005)

Politický a bezpečnostní

Stabilita

koš

Konstruktivismus
Ekonomický koš

Normativní síla

Prosperita

Konstruktivismus

31

Neorealismus
Stabilita
Neorealismus

Termín duální strategie používá Michelle Pace, Pace, M., Norm Shifting from EMP to ENP: the EU as a norm
entrepreneur in the south?, Cambridge Review of of Internatioanl affairs, Volume 20, Numer 4, December 2007.
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Neoliberalismus

Kulturní a sociální koš Normativní síla

Porozumění

Konstruktivismus

Bezpečnost

Neorealismus

Z toho vyplývá, že Evropská unie dávala ve vztazích se svými sousedy přednost
krátkodobým cílům pro zajištění své bezpečnosti a stability v regionu před podporou
demokratizačnímu procesu v jednotlivých sousedních zemích. Stojí tak proti sobě snaha o
stabilizaci a současně o demokratizaci. Toto dilema se pak spolu s duálním vedením
zahraniční politiky postupně stalo pro Evropskou unii určujícím faktorem pro hodnocení
efektivity evropské zahraniční politiky.
Cílem této disertační práce je tedy prokázat, jaký konkrétní dopad měla tato dilemata
(stabilizace – demokratizace, tedy neorealismus – konstruktivismus) na efektivitu zahraniční
politiky Evropské unie, přičemž efektivitu zahraniční politiky definujeme jako úspěšné plnění
stanovených cílů v dané oblasti. Tato disertační práce chce dokázat, že výše uvedená dilemata
nejenže vedla k selhání zahraniční politiky EU, ale že dokonce vedla k paradoxním situacím,
které ještě více ohrožovaly zájmy Evropské unie. Nedá se tudíž hovořit o efektivním vedení
zahraniční politiky Evropskou unií. Jako příklad pro vysvětlení a dokázání tohoto
předpokladu bude zkoumána aktuální zahraniční politika ve Středomoří. Bude analyzován
vývoj Barcelonského procesu od roku 2006 a poté Evropské politiky sousedství, která byla
zahájena v roce 2004, ale postupem času začala nabývat na důležitosti s ohledem na
komplikovaný vývoj Barcelonského procesu po roce 2006, jak bude ukázáno. Dále bude
pozornost věnována vzniku a spuštění zcela nové instituce, a to Unie pro Středomoří v roce
2008, která vážným způsobem změnila vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a jižními
středomořskými státy. Na závěr se pokusím zanalyzovat propuknutí tzv. Arabského jara
v zemích severní Afriky a Blízkého východu a reakce Evropské unie na tento vývoj. Vedle
toho bude analyzován dopad vážné finanční krize Evropské unie, která propukla na přelomu
roku 2008/2009, na zahraniční politiku. Bude se tedy zkoumat, jakým směrem evropská
reakce a následné změny posunuly zahraniční politiku EU.
Před komplexní analýzou se bude vycházet z těchto formulovaných hypotéz
(částečně definovaných v časové posloupnosti a částečně přechodem od konkrétního
k obecnému), které by následnou analýzou měly být potvrzeny či vyvráceny:
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Hypotéza 1 (H1): V rámci Unie pro Středomoří sledováním svých cílů Evropská unie
paradoxně přispěla k podpoře autoritářských režimů v zemích severní Afriky.
Hypotéza 2 (H2): Aplikováním konceptů Evropské politiky sousedství, určených pro zajištění
stability a prosperity sousedních zemí, Evropská unie paradoxně přispěla k propuknutí tzv.
Arabského jara.
Hypotéza 3 (H3): V rámci zahraniční politiky Evropské unie je jako součást sledování
evropských zájmů aplikován ekonomický neoliberální koncept jako historicky úspěšný
koncept, který ale přispěl k diskreditaci evropské zahraniční politiky.
Hypotéza 4 (H4):

Reakce EU na aktuální ekonomickou krizi a nový způsob vedení

zahraniční politiky ve Středomoří (pouhé sledování krátkodobých ekonomických zájmů) není
v dlouhodobém zájmu Evropské unie.
Hypotéza 5 (H5): Nevyřešené dilema duálního přístupu je celkovým důvodem neefektivity
zahraniční politiky Evropské unie a ztráty důvěryhodnosti EU jako mezinárodního aktéra a
nezměnilo se ani zásadními změnami vnějšího kontextu.

Pro zodpovězení jednotlivých hypotéz bude důležité odpovědět na dílčí výzkumné
otázky. Proto ve vztahu k první hypotéze je zde otázka, zda nová iniciativa francouzského
prezidenta Sarkozyho Unie pro Středomoří přispěla k řešení problémů předcházejícího
Barcelonského procesu či nikoliv, tedy jaké byly hlavní inovace této instituce a jaké byly
jejich výsledky. Ve vztahu k druhé hypotéze zde stojí otázka, jakým způsobem Evropská
politika sousedství doplňovala Barcelonský proces/Unii pro Středomoří a rozvíjela vztahy se
zeměmi jižního a východního Středomoří. K hypotéze tři se váže otázka, proč Evropská unie
aplikuje ekonomický neoliberální koncept jako historicky úspěšný. V rámci čtvrté hypotézy je
zde výzkumná otázka vázána k dopadu vážné ekonomické krize na Evropskou unii a na její
jednotlivé země a jaké to mělo implikace pro nové definování zahraniční politiky. A nakonec
poslední hypotéza předpokládá výzkumnou otázku, jak a v čem konkrétně se projevila
neefektivita a ztráta důvěryhodnosti Evropské unie.
V rámci metodologie bude zahraniční politika Evropské unie ve Středomoří v letech
2006 až 2013 zkoumána jako instrumentální případová studie. Zahraniční politika EU a její
konkrétní projevy (tedy Barcelonský proces, Evropská politika sousedství a Unie pro
Středomoří) budou zkoumány jako konkrétní případy. K potvrzení či vyvrácení hypotéz bude
důležité zkoumat i daný kontext, v tomto případě kontext institucionální, tedy změny
zavedené s cílem efektivnější zahraniční politiky EU Lisabonskou smlouvou, a poté i kontext
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ekonomický, kdy bude klíčová analýza ekonomické situace Evropské unie a států Středomoří
pro potvrzení uvedených hypotéz. V rámci této metodologie bude aplikována metoda tzv.
foreign policy analysis, jejímž primárním cílem je studovat, jak stát či jiný subjekt, v tomto
případě Evropská unie, provádí zahraniční politiku, je analyzován rozhodovací proces a je
zahrnut jak domácí kontext, tak i kontext mezinárodní.

.
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3 VZTAHY EVROPSKÉ UNIE SE STŘEDOMOŘÍM

3.1 Barcelonský proces v letech 2005 - 2007
Pro následující část je důležité stručně připomenout agendu Barcelonského procesu
v roce 2005, kdy se konala výroční konference k 10. letům Euro-středomořského partnerství,
ke které se poutala značná pozornost. Za prvé se jednalo po deseti letech o setkání na nejvyšší
úrovni, tedy na úrovni hlav států a vlád (předtím se pravidelně scházeli jen ministři
zahraničních věcí), a za druhé se mělo učinit zásadní zhodnocení a definování priorit pro
nadcházející období. Průběh a závěry této konference je důležité připomenout pro kapitoly,
které budou následovat.
Výroční zasedání Euro-středomořského partnerství tedy proběhlo ve dnech 27. - 28.
listopadu 2005 v Barceloně. Účelem zasedání bylo povzbudit další prohloubení Eurostředomořské spolupráce a demonstrovat, že Barcelonský proces je životaschopný. Podle
představy Velké Británie (která právě předsedala Evropské unie) a Španělska (které hodlalo
demonstrovat svou pozici lídra v EU ve vztahu ke Středomoří) měly být klíčovými tématy
posílení správného vládnutí a demokracie, ekonomická reforma, vzdělání a spolupráce
v oblasti spravedlnosti, bezpečnosti, migrace a v boji proti terorismu. Aby summit nabyl
skutečně na důležitosti, byli na něj pozváni nejvyšší představitelé zemí Evropské unie a
deseti středomořských států. O to se zasloužilo právě Španělsko, neboť britské předsednictví,
jmenovitě britský premiér Tony Blair naopak žádal, aby úroveň zastoupení byla jen na úrovni
ministrů zahraničních věcí, ale tento návrh se střetl s mnohem ambicióznějším projektem
španělské diplomacie. Španělsko prosadilo tuto vizi, která ovšem nedošla naplnění.
Na zasedání přijeli pouze dva z desíti pozvaných představitelů, a to turecký premiér
Recep Tayyid Erdogan a vůdce Palestinské samosprávy Mahmud Abbás. Ostatní představitelé
nepřijeli a místo toho vyslali delegace na nižší úrovni. Důvody byly politické, například podle
španělských médií tuniský prezident Zine al-Abidine Ben Ali radši nepřijel, než aby byl
poučován Evropany o demokracii, lidských právech a svobodě projevu.32 To samé se stalo u
alžírského prezidenta Abdelaziza Butefliky, který se omluvil pro nemoc, nicméně v kuloárech
se též hovořilo o politických důvodech. A největším překvapením a současně zklamáním byla
neúčast egyptského prezidenta Husního Mubaraka, jehož důvodem byla nechuť Egypťanů
zahrnout do oficiálního dokumentu volnost pohybu a práce nevládních organizací na egyptské
32
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půdě.33 Španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero prohlásil, že respektuje rozhodnutí
těchto představitelů ať z jakýkoliv důvodů nepřijet, a dodal, že podstatné je, že všechny země
jsou zastoupeny. Navíc španělští diplomaté, aby zlehčili tuto skutečnost, zdůrazňovali, že tím
nejdůležitějším je, že se zasedání vůbec koná a ospravedlňovali absenci partnerů složitou
vnitřní situací v jejich zemích.
Jednání během zasedání byla velmi komplikovaná. Nakonec však byly přijaty dva
dokumenty: Pětiletý pracovní plán a Kodex chování v boji proti terorismu (EuroMediterranean Code of Conduct on Countering Terrorism) a zveřejněna byla Předsednická
deklarace (Chairman´s Statement), vypracovaná předsedající Velkou Británií a hostitelským
Španělskem. Cílem Pětiletého pracovního plánu bylo implementovat cíle, na kterých se
účastníci zasedání shodli ve shodě s Barcelonskou deklarací. V politické oblasti si plán
stanovoval cíl vyřešit izraelsko-palestinský konflikt, vybudovat euro-středomořský region
skrze budování partnerství, společné regionální projekty, posílenou vládu práva, demokracii a
ochranu lidských práv. Dále se hovoří o rozšíření politického pluralismu, zapojení všech
obyvatel ve volbách, o zajištění svobody vyznání, usnadnění práce nezávislých poskytovatelů
informací, o zpřístupnění všech obyvatel k informacím či posílení role občanských
společností.
V bezpečnostní oblasti se zmiňuje o prohloubení dialogu o evropské společné
bezpečnostní a obranné politice, o prevenci konfliktů, zvládání krizí, budování zóny bez
zbraní hromadného ničení a odminování. V oblasti sociálně-ekonomické se stanovují cíle jako
vytvoření dostatku pracovních míst pro mladou generaci, zlepšení podnikatelského klimatu,
zlepšení spravování veřejných financí, posílení systémů sociální ochrany atd. K tomu byl
potvrzen cíl vytvořit Euro-středomořskou zónu volného obchodu do roku 2010, přičemž
hlavním záměrem byla liberalizace obchodu zemědělskými a rybářskými produkty a
liberalizace služeb. Dále se uváděl záměr přijmout v roce 2006 „cestovní mapu“ k odstranění
znečištění Středozemního moře do roku 2020.
V oblasti spravedlnosti, bezpečnosti, migrace a sociální integrace se plán zaměřoval
na posilování justiční spolupráce, hraniční spolupráce a zejména na aspekty spolupráce
v otázkách migrace (což bylo velmi vyzdvihováno ve sdělovacích prostředcích). Konkrétně
šlo např. o podporu legální migrace a integrace migrantů, značné snížení ilegální migrace a
obchodování s lidmi a jednání s partnery ohledně vyjednávání a uzavírání dohod o navracení
ilegálních přistěhovalců (readmission agreements).
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Nicméně se ukázalo, že mnohem větší důraz (ze strany Evropské unie) byl kladen na
navrhovaný Kodex chování v boji proti terorismu.34 Ovšem zde se objevilo několik
nepřekonatelných překážek a během jednání se zdálo, že summit nakonec vyjde s prázdnýma
rukama bez jakékoliv dohody. Pesimistické tiskové zprávy během summitu tomu
nasvědčovaly. Evropští diplomaté proto museli horečně vyjednávat a dosáhnout kompromisu,
který by podporovaly jak arabské státy, tak i státy Evropské unie a Izrael. Největším úskalím
bylo nalézt společnou definici terorismu. Evropská unie chtěla odsoudit terorismus bez
výjimek, to znamená, že násilné akty nelze ospravedlňovat ani právem na sebeurčení. Arabské
země naopak chtěly, aby byl odlišován terorismus a „legitimní odpor proti okupaci jakoukoliv
zahraniční vojenskou silou“.35
Nakonec tedy muselo být upuštěno od těchto citlivých otázek a předsednictvo
summitu v rámci Předsednické deklarace jen prohlásilo, že je nutná rychlá a plná
implementace Cestovní mapy, která povede ke spravedlivému řešení izraelsko-palestinského
konfliktu vytvořením životaschopného, demokratického a mírumilovného palestinského státu
a bezpečného Izraele, tedy dvou států žijících v míru vedle sebe. Společná definice terorismu
byla ponechána stranou a místo toho se v Kodexu chování všechny státy zavázaly „zabránit
teroristům v přístupu k finančním zdrojům a ke zbraním, rozbíjet jejich plány a teroristické
sítě a soudně je trestat skrze posílenou mezinárodní spolupráci“. Dále se hovořilo o tom, že
odpověď na terorismus musí být „adekvátní a pevně zakotvená v mezinárodním a
vnitrostátním právním rámci, který zajišťuje ochranu lidských práv a základních svobod.“36
Evropská unie se tedy dohodla s arabskými zeměmi na tomto kodexu a velmi tento
fakt zdůrazňovala, jak lze vyčíst ze záznamů z tiskových konferencí a z médií. Španělský
premiér José Luis Rodríguez Zapatero hovořil o sepsání kodexu jako o úspěchu, který nemá
precedent (že 35 zemí, mezi nimi Izrael a arabské státy, energicky odsoudilo fenomén
terorismu), zatímco britský premiér Tony Blair nazval kodex „jasným zatracením terorismu,
které představuje nejvíce možné jasné prohlášení o společném závazku bojovat proti
terorismu“.37 Ale společná závěrečná deklarace nebyla přijata a obecně po skončení summitu
převládaly smíšené pocity. Už samotná neúčast představitelů arabského světa (přičemž dva
představitelé, kteří přijali, využili příležitosti k protěžování vlastní agendy týkající se
34
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tureckého členství v Evropské unii a otázek blízkovýchodního mírového procesu) byla
signálem, že summit nedosáhl takové prestiže, jak si španělští hostitelé přáli. Navíc na
programu byly velmi citlivé otázky, které se již předem jevily jako problematické. Ale na
druhou stranu, pokud přihlédneme k obtížnosti témat, se dalo skutečně hovořit o dílčím
úspěchu, že byly zmíněné dokumenty vůbec přijaty. Vyslal se tím do světa alespoň signál, že
Barcelonský proces pokračoval.
V prosinci 2005 se konal summit Evropské unie a závěry summitu reflektovaly
priority, na které Evropská unie kladla čím dál větší důraz a které tedy byly patrné i na
výroční konferenci v Barceloně. Za prvé šlo o migraci, kdy Evropská rada prohlásila, že
migrace nabývá na čím dál větší důležitosti jak pro Evropskou unii, tak pro samotné členské
státy, ve kterých postupně dochází k obavám z přílivu přistěhovalců. Proto bylo podle
Evropské unie důležité bojovat s nelegálním přistěhovalectvím a ve spolupráci s třetími
zeměmi posilovat migraci legální. Konkrétně bylo v závěrech summitu uvedeno, že migrace
je centrálním elementem vztahů se sousedními zeměmi, zvláště se Středomořím a
jihovýchodní Evropou a že je třeba na boj s přistěhovalectvím získat dostatečné množství
finančních prostředků. S ohledem na charakter prohlášení lze citovat: „The EU will
strengthen its dialogue and cooperation with all those countries on migration issues,
including return management, in a spirit of partnership and having regard to the
circumstances of each country concerned… In this regards, the European Council recognises
the importance of tackling the root cause of migration, for expample through the creation of
livehood opportunities and the eradication of poverty in countries and region of origin, the
opening markets and promotion of economic growth, good governance and the protection of
human rights.“38 K tomu Evropská rada přijala dokument „Globální přístup k migraci:
prioritní akce se zaměřením na Afriku a Středomoří“, přičemž hlavním nástrojem má být
„posílení dialogu a spolupráce“, v tomto případě se sousedními zeměmi s pokrytím celého
Středomoří.39
Z toho posléze pro agendu Barcelonského procesu vyplývalo následující: uspořádat
v roce 2006 další euro-středomořskou konferenci ministrů věnovanou migraci, zapojit jižní
středomořské státy do vypracování studie o vybudování sítě společných námořní hlídek,
38
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uzavřít co nejdříve readmisní dohodu s Marokem o navracení migrantů, zahájit co nejdříve
jednání s Alžírskem o readmisní dohodě a ukončit dialog s Libyí, který byl zahájen v červnu
2005 s cílem řešit migrační záležitosti, a co nejdříve přijmout Akční plán k migraci mezi
Evropskou unií a Libyí.40
Další priorita, která následovala a která byla v souladu s Barcelonskou konferencí,
byl boj s terorismem. Evropská rada přijala Protiteroristickou strategii s cílem zabránit
radikalizaci a náboru teroristů, chránit občany a infrastrukturu a zlepšit odpovědi na důsledky
teroristických útoků. Navíc tato strategie byla v souladu s přijatou Strategií pro vnější dimenzi
justice a vnitřních věcí, která byla přijata v listopadu 2005.41
Evropská rada nadále vydala prohlášení k aktuální situaci na Blízkém východě a ve
Středomoří s výzvou, že je třeba konflikty řešit mírovou cestou, odmítnout násilí, bojovat
s terorismem a budovat zónu bez zbraní hromadného ničení. Současně Evropská unie
zopakovala svůj závazek budovat bezpečné, prosperující a mírové Středomoří, které je
založeno na respektu vlády práva, demokracie a lidských práv. Toto prohlášení bylo reakcí
na stále se zhoršující situaci v Libanonu pro vraždě libanonského premiéra Rafika Haríriho
v únoru 2005 a dále na aktuální situaci v rámci blízkovýchodního mírového procesu, kdy se
na Palestinských autonomních územích připravovaly na leden všeobecné volby a kdy Hamás
zostřoval svou rétoriku. Evropská unie ho vyzvala, aby se vzdal svých ozbrojených aktivit,
pokud se chce účastnit demokratického politického procesu. Na druhé straně byl vyzván
Izrael, aby přestal se všemi aktivitami, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, jako
budování osad, demolice palestinských domovů a výstavba bezpečnostní zdi na okupovaném
území.42
V lednu 2006 pak proběhly volby na Palestinských autonomních územích a pro
Evropskou unii přišel do jisté míry šok, neboť se značným náskokem volby vyhrál radikální
Hamás. V Parlamentu se 132 místy získal 70 míst na základě vítězství v Gaze a na Západním
břehu, což znamenalo volební zisk 50% a obrovskou porážku umírněného Fatahu. Ihned po
tomto vítězství představitelé Hamásu prohlásili, že jednání s Izraelem, ani jeho uznání, není
40
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na jejich agendě a vůbec neuvažují o odzbrojení.43 Reakce Evropské unie na sebe nenechala
dlouho čekat, neboť Hamás byl na evropském seznamu teroristických organizací (stejně jako
v USA). Na jedné straně EU uznala výsledky voleb, které podle ní byly otevřené a regulérní, a
vyzdvihla posílení demokracie v Palestině. Na druhou stranu Unie vyzvala novou vládu, že
očekává, že se vzdá násilí a bude jednat o vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu s tím, že
všechny skupiny byly vyzvány k odzbrojení, k odmítnutí násilí a k uznání Izraele na právo
existence.44
Během rakouského předsednictví se pak pozornost v rámci Evropské unie převážně
věnovala interní reflexní fázi po odmítnutí tzv. Ústavní smlouvy pro Evropu ve Francii a
v Nizozemí v roce 2005, ale co se týče agendy zahraniční politiky či vnějších vztahů, došlo
opět k dalšímu posunu v definování priorit. Opět tedy byla zdůrazňována důležitost řešení
migrace, dál se měl rozvíjet Globální přístup k migraci, spolupracovat se třetími zeměmi,
zvláště ve Středomoří a posilovat vnější dimenzi justice a vnitřních věcí.45 Ovšem nepodařilo
se zorganizovat euro-středomořské setkání ministrů k migraci podle Barcelonského
pracovního plánu, právě s ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci na Blízkém východě
a na neochotu arabských ministrů scházet se s izraelskými představiteli. A samozřejmě i
s ohledem na citlivost tohoto tématu.
Nově se pak na evropské agendě objevuje cíl vybudovat společnou energetickou
politiku, který byl stanoven během jarního summitu v březnu 2006. Podle následujících
závěrů Evropské rady v červnu 2006 by měly členské státy věnovat značnou pozornost
vnějšímu aspektu energetické bezpečnosti. Byl předložen společný dokument Evropské
komise a Javiera Solany, který měl sloužit, podle závěrů summitu, jako základ zahraniční
politiky, přesněji jako „sound basis for an external policy conducted in a spirit of solidarity
and intended to ensure reliable, affordable and sustainable energy flows into the Union.“46
Na základě těchto závěrů měla být jak aktualizována Evropská bezpečnostní strategie z roku
2003, tak i vypracována koherentní a koordinovaná vnější energetická politika za pomoci
všech nástrojů společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Co se týče oblasti
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Středomoří, bylo konkrétně uvedeno, že je potřeba rozšířit vnitřní trh EU v energetice do
sousedních zemí, lépe využívat mechanismů Evropské politiky sousedství pro sledování
energetických cílů EU, posílit dialog s Alžírskem, který měl být obzvláště důležitý, a celkově
měl být od této doby kladen mnohem větší důraz na energetiku ve vztazích se třetími
zeměmi.47
Na to pak následně představitelé členských zemí EU prohlásili, že Evropská unie
bude aktivně podporovat dialog mezi kulturami a civilizacemi skrze všechny existující
mechanismy, včetně Barcelonského procesu, Nadace Anny Lindh a Aliance civilizací,
přičemž zvláštní důraz měl být kladen na roli svobodných médií a občanské společnosti.
Vedle toho je též důležité uvést, že byla dosažena interinstitucionální dohoda ohledně
naplňování nové finanční perspektivy pro léta 2007-2013, která byla dojednána v prosinci
2005. Ustanovení nové finanční perspektivy týkající se zahraniční politiky bylo dohodnuto
pod hlavičkou „EU jako globální partner“ s následujícími nástroji: Předvstupní strategie,
stabilita, rozvojová spolupráce a ekonomická spolupráce, evropské sousedství a partnerství,
humanitární pomoc a makrofinanční pomoc. Úroveň závazků, které představovaly 4,5%
ročního reálného růstu, neměla být překročena, ale pozornost měla být věnována zajištění
nárůstu finančních prostředků od roku 2007 pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku,
aby byla schopná naplnit své potřeby.48
Představitelé si uvědomovali nedostatky zahraniční politiky, zvláště s ohledem na
mezinárodní váhu v obchodních záležitostech na jedné straně a slabé výsledky v zahraniční
politice na straně druhé, zvláště v kontextu aktuální paralýzy na Blízkém východě. Proto
Evropská komise společně s Vysokým představitelem pro zahraniční a bezpečnostní politiku
Javierem Solanou vypracovali dokument „Evropa ve světě“, který měl vést k zajištění větší
efektivity, koherence a viditelnosti evropských vnějších politik. To znamenalo, že se mělo
lépe strategicky plánovat, měla se zlepšit spolupráce mezi evropskými institucemi a
jednotlivými členskými zeměmi, měl se zajistit konsensus a koherence mezi jednotlivými
politikami Evropské unie s vnějším rozměrem (např. energetika, životní prostředí,
hospodářská soutěž, zemědělství, boj proti terorismu či ilegální přistěhovalectví) a mělo se
zajistit konkrétní plnění daných cílů, nikoliv pouze deklarovat cíle. V dokumentu si Evropa
uvědomovala měnící se mezinárodní prostředí a nové bezpečnostní hrozby, ale opět potvrdila
47
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svou základní premisu svého zahraničního působení, tedy proces rozšíření jako úspěšný
model regionální integrace, který bude přitahovat sousední země i země vzdálenější:
„Successive enlargements over the last three and a half decades have demonstrated the
EU´ability to promote stability and prosperity and the success of this model of regional
integration….the EU model of co-operation and integration is a pole of attraction for
countries in our neighbourhood and beyond. Over the last fifty years the EU has developed a
series of external policy instruments, political, economic, commercial and financial, which
help us to protect and promote our interests and values.“49
Evropská rada tento dokument schválila a zvláště vyzdvihla Evropskou politiku
sousedství jako prostředek pro posílení spolupráce se sousedy a pro rozšíření prosperity,
stability a bezpečnosti za hranicemi Evropské unie s tím, že je podle EU potřeba „pokračovat
v podpoře politických a ekonomických reforem sousedních zemí na základě partnerství
postaveném na společných hodnotách“. Zde se začíná projevovat přednost, kterou Evropská
unie začala dávat Evropské politice sousedství, založené na bilaterálních vztazích, před
Barcelonským procesem jako multilaterálním fórem. Důvodem byla hlavně stále
komplikovaná situace na Blízkém východě, zvláště po vítězství Hamásu ve volbách, vnitřní
nepokoje a střety mezi jednotlivými politickými uskupeními, nemožnost vytvořit jednotnou
vládu a současně vyhrocování vztahu s Izraelem. Evropská unie se angažovala v regionu
v rámci tzv. Kvartetu a vyzývala jak obě strany k respektování uzavřených smluv a závazků,
tak i k dodržování principů nenásilí, k uznání práva Izraele na existenci a současně
k zastavení výstavby osad a bezpečnostní zdi, ale bezvýsledně.
V druhé polovině roku 2006 přebírá předsednictví Evropské unie Finsko, které
logicky větší pozornost hodlalo věnovat severní dimenzi zahraniční politiky Evropské unie a
evropské i mezinárodní bezpečnosti (v návaznosti na předcházející finské předsednictví v roce
1999, kdy byl poprvé přijat společný pětiletý program pro vytvoření prostoru svobody,
bezpečnosti a spravedlnosti, tzv. Tampere Program). Finsko mělo za cíl dál rozvíjet převážně
Evropskou politiku sousedství s tím, že Barcelonský proces byl jen stručně zmíněn
v souvislosti s očekávanou VIII. Euro-středomořskou konferencí ministrů zahraničních věcí a
s tím, že by se mělo pokračovat v dialogu se Sýrií a zajistit implementaci asociační dohody s
Alžírskem. Zajímavé ovšem bylo, že v pracovním programu finského předsednictví se
uvádělo, že Evropská unie bude pokračovat ve sledování cílů Strategického partnerství pro
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Středomoří a Blízký východ, a to primárně skrze existující struktury a mechanismy. Termín
strategického partnerství se v kontextu Středomoří a Blízkého východu objevil poprvé.50
V listopadu se pak skutečně konala avízovaná Euro-středomořská konference
ministrů zahraničních věcí v Tampere. Finskému předsednictví se podařilo zajistit účast všech
ministrů zahraničních věcí všech členských zemí včetně ministrů Izraele a Palestinských
autonomních území. Hlavním cílem podle vyjádření tehdejšího finského premiéra Erkkiho
Tuomioja mělo být obnovení blízkovýchodního mírového procesu po ohlášeném příměří mezi
Izraelem a Palestinou, přičemž mělo proběhnout speciální jednání Evropské trojky
s izraelským a palestinským ministrem. Závěrečná deklarace pak byla rozdělena do několika
sekcí, z čehož lze opět vyčíst důležitost priorit stanovených Evropskou unií. Šlo o tyto sekce:
politický a bezpečnostní dialog, implementace Kodexu chování v boji proti terorismu (přijatý
na výroční konferenci v roce 2005), volný obchod a investice, energetika a doprava, životní
prostředí a turismus, vzdělání a sociální rozvoj, posílení role žen ve společnosti, informační
společnost, dialog kultur, migrace, sociální integrace, bezpečnost a vnitřní věci.51
Závěry této konference jsou neobvykle podrobné, je znát mírně optimistický tón,
zvláště s ohledem na dosažené příměří na Blízkém východě (byť posléze ihned porušeného),
kdy aktuální situaci je věnována značná pozornost prohlášením, že je třeba dosáhnout
spravedlivého, komplexního a trvajícího řešení izraelsko-palestinského konfliktu ve shodě se
všemi rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, závěry Madridské konference a Cestovní mapy.
Vedle toho se opakují stejné obraty z Barcelonské deklarace přijaté v roce 1995.52
V rámci politického dialogu ministři zahraničí též zdůraznili důležitost politického
pluralismu, rozšiřování účasti na politickém životě, na procesu rozhodování a celkově bylo
podle nich klíčové zvýšit respekt a podporu všech lidských práv a základních svobod. Co se
týče politického pluralismu, euro-středomořští partneři se navíc zavázali splnit mezinárodně
dohodnuté závazky pro pořádání voleb. Ministři též vyzdvihli důležitost konceptů
spoluvlastnictví (co-ownership) a spoluzodpovědnosti Barcelonského procesu, který podle
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nich zůstával jádrem euro-středomořského partnerství. Evropská politika sousedství pak
Barcelonský proces podle nich posilovala a doplňovala.
Co se týče ekonomického partnerství, ministři potvrdili výsledky Euro-středomořské
konference ministrů obchodu z března 2006 v Marakéši a potvrdili závazek vybudovat ve
Středomoří zónu volného obchodu do roku 2010 založenou na liberalizaci, zvláště na
progresivní liberalizaci obchodu se službami a v zemědělství (za přítomnosti vybraných
výjimek). Dále ministři zahraničí potvrdili výsledky dalších sektorových setkání ministrů,
jako v červnu ministři financí v Tunisu, v září na Rhodu setkání ministrů průmyslu, setkání
ministrů životního prostředí v listopadu v Káhiře a výsledky Euro-středomořského
energetického fóra též v listopadu v Bruselu. Jak je patrné, agenda Barcelonského procesu
byla životaschopná, neboť pokud se podařilo uspořádat konferenci ministrů zahraničních věcí
a zajistit jejich účast, tak to byl signál, že vůle zde stále byla v tomto procesu pokračovat,
pokud se vezmou v potaz špatné zkušenosti z let minulých s neúčastí některých politických
představitelů. Druhou otázkou však zůstávalo, zda se podařilo jednotlivé deklarované cíle
skutečně naplňovat, což později ukáže následná analýza.
Rok 2007 začal vstupem dvou nových členských zemí do Evropské unie, a to
Bulharska a Rumunska, a předsednictví Evropské unie převzalo Německo, které si vytyčilo
dva, pro tuto práci hlavní úkoly (vedle řady dalších): vyřešit situaci kolem zamítnuté Ústavy
pro Evropu a přijmout kompromisní verzi nové smlouvy a zaměřit větší pozornost na
Evropskou politiku sousedství. Německo, v rámci kapitoly pracovního programu pod názvem
Tvarování společné a bezpečnostní politiky, vnější hospodářské politiky a rozvojové politiky,
si položilo za cíl vést mnohem efektivnější a koherentnější zahraniční politiku Evropské unie
založenou na Evropské bezpečnostní strategii a na mnohem intenzivnější spolupráci
s partnery.53
Podle Německa byla Evropská politika sousedství klíčovým nástrojem pro šíření
stability a demokracie a mělo být využito všech nástrojů k tomu, aby svým sousedním
partnerům nabídla „atraktivní návrhy“ na spolupráci s tím, že německé předsednictví
plánovalo další rozvinutí Evropské politiky sousedství. Obecně k zahraniční politice EU byl
podle německého pracovního programu kladen důraz na posílení a zefektivnění společné
zahraniční, bezpečnostní a hlavně obranné politiky, kdy se měly posílit civilně vojenské
operace, jak jejich plánování, tak i jejich implementace, a vedle toho mělo být rozšířeno
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strategické partnerství mezi Evropskou unií a NATO na základě rozvoje politického dialogu a
na základě rozmístění a budování kapacit.54
Zajímavé je, že Barcelonský proces a jeho budoucnost se v pracovním dokumentu
jako priorita vůbec neobjevil, pouze Evropská politika sousedství. Současně ve Francii běžela
předvolební kampaň do prezidentských voleb, kdy kandidát pravice Nicolas Sarkozy si
vytyčil obnovení a oživení euro-středomořské politiky jako jeden z bodů svého
zahraničněpolitického předvolebního programu, o čemž bude pojednáno v následující
kapitole. Mezitím se ale musel vyřešit jeden vážný problém tehdejší evropské agendy – co se
zamítnutou ústavní smlouvou. Německé předsednictví a zvláště kancléřka Angela Merkel si
vzala za cíl najít kompromisní řešení a dohodnout s dalšími evropskými představiteli text,
který měl být opět předložen k ratifikaci členským zemím EU. Byla na to i symbolická doba:
na německé předsednictví připadla oslava 50 let od podepsání zakládající Římské smlouvy.
Jednání to byla složitá, zvláště poté, co novým francouzským prezidentem byl
zvolen Nicolas Sarkozy, který svým odlišným, živějším stylem z počátku německou
kancléřku překvapoval. Ovšem nakonec se podařilo nalézt potřebnou synergii mezi Francií a
Německem a text nové, tzv. Reformní smlouvy byl na summitu v červnu 2007 přijat a byla
svolána mezivládní konference pro finální dopracování nové smlouvy. Následující
portugalské předsednictví pak bylo požádáno, aby tento proces byl uzavřen co nejrychleji do
konce roku 2007 s ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu v roce 2009, aby
byl dostatečný prostor pro ratifikaci členskými státy.
Dále byla na summitu v červnu 2007 věnována pozornost opět migraci, a to výrazně,
kdy byl schválen členskými státy mandát posílit a rozšířit tzv. Globální přístup k migraci (s
ohledem na stále stoupající přiliv imigrantů ze subsaharské a severní Afriky do jižních zemí
Evropské unie), a dále byla přijata Zpráva německého předsednictví k Evropské politice
sousedství, jak bylo avizováno v pracovním programu. Podle této zprávy Evropská politika
sousedství měla zůstat „klíčovou prioritou zahraniční politiky Evropské unie, neboť zde je
jasný geopolitický imperativ posilovat stabilitu, vládu práva a lidských práv, lepší vládnutí a
ekonomické vztahy.“55 Podle této zprávy i přes značný pokrok a konkrétní výsledky
v sousedské politice byla v této oblasti řada výzev a bylo prý důležité mnohem efektivněji
působit evropskou modernizační silou, neboť politická nestabilita a slabé vládnutí mohlo mít
vážné dopady na Evropskou unii. Vedle toho bylo explicitně uvedeno, že hrozby evropské
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energetické bezpečnosti, enviromentální hrozby a rostoucí příliv ilegálních přistěhovalců
mělo též rostoucí vliv na bezpečnost a prosperitu Evropy. Proto bylo třeba vytvořit kolem
Evropy „kruh přátel“ a opět se hovořilo o nutnosti Evropy pomoci svým sousedům
s modernizací a vytvořením oblasti stability a sdílených hodnot. Z toho vyplývá, a je to i
doslova uvedeno v textu, že posílená Evropská politika sousedství je bezpečnostní politikou a
politikou prosperity pro evropské občany („The strenghthened European Neighbourhood
Policy (ENP) is thus a security and prosperity policy for Europe´s citizens…. The ENP is a
single, inclusive and coherent policy framework….this continued coherence is to the
advantage of all EU Member States…“).56 Hovoří se opět o sdílených hodnotách, ale zájmy
EU už se neskrývají.
Co se týče konkrétnějších opatření, důraz byl kladen převážně na ekonomickou
dimenzi, kdy ústředním bodem ENP měl být lepší přístup na evropský vnitřní trh s důrazem
na dopad na vnitřní evropské politiky, kdy to mělo vést k větší obchodní výměně, ke zlepšení
podnikatelského prostředí a to by mělo mít za následek politickou stabilitu. Takže podle
zprávy je hlubší ekonomická integrace opět ve vlastním zájmu Unie stejně jako imperativ, že
partneři musí otevírat své ekonomické systémy, přebírat relevantní části evropského acquis a
nakonec přijmout bilaterální dohody o volném obchodu.57 Ve vztahu k jižnímu a východnímu
Středomoří se kladl důraz na liberalizaci obchodu se službami, v zemědělství a v rybolovu.
Ve vztahu k Barcelonskému procesu bylo zajímavé, že byl zmíněn v celé zprávě jen
několikrát, a to, že se s Evropskou politikou sousedství vzájemně doplňují a že se v rámci
něho posouvá spolupráce se zástupci občanské společnosti.
Mezitím tedy v Evropské unii probíhala mezivládní konference k textu upravené
ústavní smlouvy, a to v rámci portugalského předsednictví. Nakonec se podařilo nalézt shodu
a mezivládní konferenci ukončit 18. října 2007 a posléze, 13. prosince byla nová reformní
smlouva, tzv. Lisabonská smlouva podepsána v Lisabonu (spolu s Chartou základních práv
EU). Byl tak zahájen proces ratifikace členskými zeměmi a předpokládalo se, že nová
smlouva vstoupí v platnost 1. ledna 2009. Což se ale nestalo, jak bude posléze ukázáno.
Portugalské předsednictví tedy kromě Reformní smlouvy mělo ještě dvě hlavní
priority: posílit vztahy Evropské unie s Afrikou a středozemní dimenzi, konkrétně uspořádat
IX. Euro – středomořskou konferenci ministrů zahraničních věcí v listopadu, která se posléze
uskutečnila 5.a 6. listopadu 2007. Před samotným jednáním Evropská komise vydala
doporučení, na co by měla být konkrétně zaměřena pozornost v roce 2008, a vyzvala
56
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k implementaci pracovního programu přijatého v roce 2005 v Barceloně. K tomu tehdejší
komisařka pro vnější vztahy a Evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldner
prohlásila: „After 12 years of progressive co-operation, we need to mobilise political will,
courage and determination, to make a reality of the goals we set ourselves in 2005 and to
achieve our point objectives of peace, prosperity and security in the region “ 58
Z tohoto prohlášení je patrné, že celkový dojem z dosažených výsledků byl ve
skutečnosti rozpačitý, a proto bylo alespoň zdůrazňováno, že přes složitou situaci na Blízkém
východě (kdy se hledala politická dohoda mezi Palestinou a Izraelem na plánované konferenci
v Annapolisu 27. listopadu 200759 a posléze na donátorské konferenci v Paříži, zhoršovala se
politická situace v Libanonu či se nedařilo nalézt dohodu o iránském jaderném programu) se
podařilo opět pozvat jak izraelského ministra zahraničí, tak i ministry z arabských zemí.
Proto se oficiální závěry této konference opět odvolávají na Barcelonskou deklaraci z roku
1995, kdy stále platil cíl vybudovat společnou zónu míru a stability, vytvořit oblast sdílené
prosperity a rozvíjet partnerství v sociálních, kulturních a lidských záležitostech. Ovšem
ministři i v oficiálních závěrech této konference uznali, že přes dosažené výsledky je třeba
přijít s novým rozvojem, aby byl Barcelonský proces „konsolidován do budoucna“.60 Ale
vedle toho ministři zdůraznili, že i když Barcelonský proces mohl být obohacen jinými
iniciativami, které by měly za cíl posílit politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi eurostředomořskými státy, tak bylo třeba podtrhnout silný závazek všech partnerských zemí vůči
Barcelonského procesu, a potvrdili tak jeho centrálnost pro vztahy Evropské unie se
středomořskými zeměmi. Toto byl již první náznak toho, že političtí představitelé eurostředomořských zemí si začali všímat aktivity nově zvoleného francouzského prezidenta,
který začal intenzivně od svého zvolení v květnu 2007 pracovat na svém návrhu
Středomořské unie.
Obecně se však tyto oficiální závěry nelišily od těch předcházejících, ministři
potvrdili všechny dříve uvedené priority v politickém, ekonomickém a sociálním koši s tím,
že navíc podle nich bylo potřeba zlepšit pracovní metody zaměřené na posílení pocitu
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„spoluvlastnictví“,

zvýšení

efektivity

a

zajištění

viditelnosti

Euro-středomořského

partnerství.61 Navíc do Barcelonského procesu byly za plné členy přijaty další dvě země, a to
Albánie a Mauretánie. Na konci portugalského předsednictví se konal summit Evropské rady
a v oficiálních závěrech je ovšem znát další rozpačitý tón ve vztahu k Barcelonskému
procesu. Nejvyšší představitelé členských zemí totiž vyzdvihli zásadní roli Evropské politiky
sousedství jako klíčové priority a současně jako jedinou koherentní politiku v rámci
zahraniční politiky Evropské unie tak, jak již uvedlo německé předsednictví ve své zprávě
k ENP. Evropská rada naopak ve vztahu ke Středomoří jen stručně (a doslova) zopakovala
závěry Euro- středomořské konference ministrů zahraničních věcí, tedy politické, ekonomické
a sociální aspekty vzájemných vztahů a neopomněla vyzdvihnout migraci jako klíčovou
prioritu agendy. Navíc už se neuvedl termín Barcelonský proces, ale jen „strategická
relevance vztahů Evropské unie se středomořskými státy“.62
Co se týče strategických vztahů v rámci evropské zahraniční politiky, Evropská unie
během portugalského předsednictví začala klást větší důraz na strategická partnerství, aby se
dle jejích prohlášení dalo společně čelit problémům globalizace (a počínajícímu pocitu
Evropské unie, že se objevují i jiní mezinárodní aktéři, kteří by mohli v následujících letech
definovat mezinárodní agendu a její pravidla). Proto se během druhého semestru 2007 konaly
bilaterální summity Evropské unie s Brazílií, Ruskem, Ukrajinou, Čínou, Indií, se zeměmi
ASEAN a nakonec s Afrikou, přičemž obzvláště vztahům s Afrikou byla věnována značná
pozornost, i s ohledem na speciální vztahy Portugalska s Afrikou a překrývání agendy
Evropské politiky sousedství a Barcelonského procesu s ohledem na země severní Afriky.
Summit se konal 8.-9.prosince 2007 v Lisabonu jako II. summit EU – Afrika (první se konal
v Káhiře v roce 2000) a z počátku byl doprovázen nejistotou a kontroverzemi kvůli příjezdu
autoritativního prezidenta Mugabeho ze Zimbabwe, nicméně Portugalsko a Evropská komise
velmi důrazně upozorňovaly, že v sázce je velmi mnoho a tento summit nesmí skončit
krachem. Jedním z hlavních důvodů bylo získat více vlivu na kontinentě bohatém na
suroviny, odstranit zbytky temné koloniální minulosti, řešit otázku migrace do Evropy a
zabránit rychle rostoucímu vlivu Číny na tomto kontinentu (od roku 2000 se konaly již tři
summity Afrika - Čína). Předseda Evropské komise Barroso označil summit za „nový odjezd“
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(„a new departure“) ve vzájemných vztazích a že nastal čas na „politiku s Afrikou“ než na
„politiku pro Afriku“. V úvodu oficiálních závěrů se dokonce píše: „Africa and Europe are
bound together by history, culture, geography, a common future as well as by a community of
values: the respect for human rights, freedom, equality, solidarity, justice, the rule of law and
democracy as enshrined in the relevant international agreements and in the constitutive text
of our respective Unions.“63
To znamenalo, že na tomto summitu bylo uzavřeno strategické partnerství mezi
Unií a Afrikou. Pro Evropskou unii byly v rámci této strategie nejdůležitější tyto oblasti:
snaha diverzifikovat své energetické dodávky, řešit otázku přistěhovalectví, boj proti
terorismu, problematika klimatických změn, vyřešení násilných konfliktů a posílit koncept
dobrého vládnutí, odstraňovat dluhy afrických zemí a zlepšit jejich postavení v mezinárodním
obchodě. Evropská unie pak kladla značný důraz na novou rétoriku, proto i části této strategie
nazvala odlišně od předcházejících deklarací: Rovnocenné politické partnerství, Řešení
bilaterálních i globálních otázek, Strategie pro celou Afriku a Široce definované a lidem
blízké partnerství. Bylo tedy evidentní, že Evropská unie v rámci své zahraniční politiky
kladla důraz na rétorický obsah, neboť tento summit posléze provázely další kontroverze
ohledně uzavření nových obchodních smluv, tzv. Economic partnership agreements (EPAs)
se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP).64
V roce 2007 byla tedy pozornost značným způsobem věnována Evropské politice
sousedství a Africe a Barcelonský proces se potácel v ochromení kvůli stále špatné situaci na
Blízkém východě a ve své neschopnosti plnit definované a deklarované priority všech tří
košů. Proto rok 2008 byl ve znamení velkých změn ve vztahu ke Středomoří – na stole se
objevil francouzský návrh na novou tzv. Středomořskou unii.
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3.2 Návrh Středomořské unie
V první polovině roku 2007, jak již bylo zmíněno výše, probíhala ve Francii
prezidentská předvolební kampaň. Kandidátem pravice (UMP) na post prezidenta byl Nicolas
Sarkozy (kandidátkou Socialistické strany byla Segoléne Royal). Jeho kampaň se vyznačovala
značnou aktivitou, což se projevilo i v jeho návrzích na posílení zahraniční politiky Francie i
celé Evropské unie. V rámci své kampaně 7. února navštívil město Toulon společně s tehdejší
ministryní obrany Michelle Aliot-Marie (neboť se hodlal vyjádřit ve prospěch vybudování
silné francouzské armády) a během svého projevu zveřejnil podle svých slov svůj
„středomořský sen“ sblížení dvou břehů Středozemního moře s tím, že podle něho přišel čas
pro Evropu a Středomoří uvědomit si, že jejich osudy jsou spjaty dohromady. Doslova
prohlásil, že „Středomoří je klíčem k vlivu (Francie) ve světě a je to též klíč pro islám, který
je rozdělen mezi modernitou a fundamentalismem“.65 Jeho představa o tzv. Středomořské unii
byla, že by se jednalo o samostatnou organizaci, která by pracovala v rámci nově vytvořené
Rady Středomoří (le Conseil de la Méditerranée), pracovala by na společných politikách jako
migrace, boj proti terorismu a organizovanému zločinu či životnímu prostředí. Středomořská
unie by úzce spolupracovala s Evropskou unií, ale v té době návrh nebyl ještě nijak
podrobněji specifikován.
Po jeho zvolením prezidentem 6. května 2007, ještě během noční tiskové
konference, se k tomuto návrhu opět vyjádřil a zopakoval svůj záměr vytvořit tuto
Středomořskou unii s cílem, aby byla ve Středomoří vytvořena jakási „evropská unie“, jež by
mohla jít dále než současné evropské politiky, které podle něho byly oslabovány zaměřeností
Evropské unie na východ, a též, že současné fungování Barcelonského procesu nevedlo ani ke
spolupráci ve Středomoří, ani k naplnění deklarovaných cílů jako mír, rozvoj a vzájemné
porozumění.66
Důvodů, proč Nicolas Sarkozy přišel s touto iniciativou, vedle výše uvedeného
znepokojení nad neakceschopností Barcelonského procesu, bylo několik. Zaprvé, jeho cílem
bylo zvýšit roli Francie na evropské a mezinárodní scéně. Současně si byl vědom, že jeho
další návrhy týkající se například imigrace nebo dalších témat zahraniční politiky jako jeho
ostrý postoj vůči Iránu by mohly vyvolat ostré reakce jak ze strany arabských přistěhovalců a
dalších komunit žijících na území Francie, tak i celkově arabských zemí, a Francie vždy
kladla (z mnoha důvodů) důraz na svou zahraniční politiku v arabském světě. Francie
65
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současně chtěla posílit svůj vliv v severní Africe a na Blízkém východě a též řešit tímto
otázku členství Turecka v Evropské unii. Nicolas Sarkozy byl totiž zásadně proti tureckému
členství v EU, proto se tímto snažil nabídnout Turecku jakési volnější členství v rámci
regionální spolupráce.67
Současně předpokládal, že tehdejší evropský kontext by mu mohl jeho myšlenku
pomoci prosadit. Německo se v té době věnovalo svému evropskému předsednictví, jak bylo
již výše uvedeno, a bylo zcela pohlceno řešením evropské ústavní smlouvy a nechtělo
vyvolávat žádné další možné konflikty, obzvláště ve vztahu s Francií, která byla klíčová pro
nalezení řešení této institucionální krize. Navíc německé předsednictví se věnovalo převážně
východní dimenzi v rámci Evropské politiky sousedství a obecně posílení bezpečnostní a
obranné politiky EU. Navíc v té době byla pozornost zahraniční politiky EU zcela pohlcena
řešením otázky nezávislosti Kosova (která byla následně vyhlášena 17. února 2008).
Co se týče dvou dalších členských zemí Evropské unie, které vnímají Středomoří
jako svou prioritní oblast, tedy Španělsko a Itálie, obě země se tou dobou připravovaly na
všeobecné volby v roce 2008. Nicméně první reakce ze strany Itálie v průběhu roku 2007
byly obecně pozitivní, neboť to byla zrovna vláda Romana Prodiho, která chtěla obnovit svůj
vliv ve své středomořské zahraniční politice. Španělsko nebylo tolik otevřené vůči tomuto
francouzskému návrhu, neboť bylo úzce spjato se vznikem, fungováním a budoucností
Barcelonského procesu, ale výhrady si zatím nechávalo pro sebe a obecně deklarovalo
připravenost spolupracovat s Francií, neboť na bilaterální úrovni byly jejich vztahy klíčové
hlavně s ohledem na jejich společný boj proti terorismu či propojení jejich dopravní i jiné
infrastruktury.68
Proto tedy hned po svém zvolení začal Nicolas Sarkozy intenzivně pracovat na
rozvinutí a naplnění tohoto plánu, přičemž jeho „propagaci“ si vzal osobně jako prezident
republiky na starost, využívajíc podle francouzského systému své výlučné pravomoci (tzv.
domaine reservé) v oblasti zahraniční politiky. Byl vybudován tým, který spolupracoval jak
přímo s prezidentem, tak i s ministerstvem zahraničních věcí. Hlavní postavou byl Sarkozyho
poradce Henri Guaino, který společně s velvyslanci Alainem Le Royem a Jacquesem
Hutzingerem měl na starosti uvedení projektu v život. Zajímavé bylo, že v té době zvláštní
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velvyslanec pro středomořské záležitosti, tedy i pro Barcelonský proces, nebyl přítomen
v tomto týmu (v té době tuto funkci zastával Francois Gouyette, poté Serge Telle). 69
Původní návrh Středomořské unie, jak byl zmiňován během různých projevů a podle
toho lze i usuzovat, se inspiroval v několika možných formátech jako G8, Rada Evropy,
Helsinský proces, „skupina ochotných států“ a nebo „unie projektů“. Podle vyjádření
jednotlivých francouzských přestavitelů na počátku převládl model G8, kdy by se mělo
obecně jednat o fórum pro mezivládní spolupráci v rámci pravidelných summitů, které by se
konaly střídavě na severu a na jihu Středomoří. Co se týkalo možného členství států, tým
zvažoval tři možné varianty: 1. striktně projekt západního Středomoří (což by bylo pro Francii
snazší s ohledem na své vztahy se zeměmi Maghrebu), 2. zapojení všech států ležících na
břehu Středomoří včetně Balkánu (což by bylo symbolicky adekvátní s ohledem na prohlášení
Sarkozyho o nutnosti regionální spolupráce, ale nesoucí řadu překážek) a 3. rozšířená varianta
včetně všech zemí Evropské unie a dalších zemí, které by měly zájem jako například státy
Perského zálivu.70
Nakonec bylo přistoupeno k druhé variantě, tedy že by členy byly jen státy na břehu
Středozemního moře - 22 zemí společně s Palestinou, Jordánskem, Portugalskem a
Mauretánií. Za evropské instituce měla být zapojena Evropská komise jako člen s plným
právem. Vedle toho se počítalo se státy a organizacemi se statutem pozorovatelů jako další
členské země EU, které by měly zájem o členství, dále Evropská investiční banka, Islámská
rozvojová banka, Liga arabských států či Unie arabského Maghrebu. Dále, vedle
geografického určení a definice členství, se hovořilo o vytvoření fóra politického dialogu na
nejvyšší úrovni. Zástupci členských zemí Středomořské unie by se scházeli na úrovni hlav
vlád a států a hlavním cílem by bylo vybrat prioritní projekty. Toto fórum by pak bylo striktně
mezivládní, na multilaterální bázi a co se týče institucí, institucionální struktura měla
kopírovat strukturu Rady Evropy s vytvořením malého sekretariátu, který by pomáhal
s administrací projektů, a s rotujícím předsednictvím.
Ohledně myšlenky konkrétních projektů, na kterých by spočívala nová spolupráce
ve Středomoří, to vycházelo z francouzského konceptu „unie projektů“. To znamenalo výběr
oblastí, ve kterých by se odehrávala spolupráce a členské země by si mohly podle svého
zájmu vybírat konkrétní projekty, na kterých by se podílely. Navíc se mohl podílet, jako
inovační prvek, i soukromý sektor. Jelikož se jednalo o zcela francouzský projekt, z počátku
69
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se hovořilo o těchto možných oblastech spolupráce (s ohledem na různá prohlášení
francouzských představitelů): zajištění bezpečnosti a boj proti terorismu, boj s ilegálním
přistěhovalectvím a řízení legální migrace, podpora ekonomického rozvoje, kdy se hovořilo o
založení Středomořské investiční banky po vzoru Evropské investiční banky, úzká spolupráce
v oblasti energetiky (měla být vytvořena agentura pro jadernou energetiku, kdy prezident
Sarkozy dokonce již nabídl středomořským zemím, obzvláště Alžírsku a Libyi, experty na
jadernou energetiku výměnou za přístup k zásobám plynu v severní Africe71), ochrana
životního prostředí (též se hovořilo o vytvoření agentury pro ochranu životního prostředí,
která by se věnovala problematice klimatických změn, monitorovala by kvalitu vody ve
Středozemním moři atd.) a v neposlední řadě se plánovala spolupráce v oblasti vzdělání a
kultury, kdy by například měly probíhat studentské výměnné pobyty po vzoru evropského
programu Erasmus, a zajistit tak vzájemné kulturní porozumění. Od počátku však
v projektech nefigurovala otázka politické reformy, demokratizace, ochrany lidských práv ani
otázka řešení regionálních konfliktů.
Tyto konkrétní návrhy již začaly přitahovat pozornost ostatních zemí jak v Evropské
unii, tak v jižním Středomoří, a současně velvyslanci Le Roy a Huntzinger cestovali do
budoucích členských zemí, aby informovali o záměru prezidenta Sarkozyho, aby vysvětlili
hlavní přínos a případně zapracovali připomínky těchto zemí. Vedle toho byly potenciální
členské země požádány, aby vybraly jednoho diplomata jako kontakt či jako „šerpu“ pro
francouzské představitele, který by byl permanentě informován ze strany Paříže o vývoji
iniciativy. Navíc samotný prezident po svém uvedení do funkce podnikl řadu cest jak po
Evropě, tak i do arabských zemí (Maroko, Egypt, Tunisko, Alžírsko, Libye a Jordánsko), aby
začal své partnery informovat o svých představách a přesvědčovat je o jejich podpoře tomuto
projektu.
Hlavními výhodami nového projektu podle diplomatických představitelů mělo být
to, že by Středomořská unie měla vdechnout nový politický impulz do ochromeného Eurostředomořského partnerství, posílit vztahy s jihem skrze summity a skrze nové a společné
projekty se zapojením i soukromého sektoru. Současně francouzští představitelé zdůrazňovali,
že tento projekt nebude zasahovat do současných evropských politik, ani do politiky rozšíření,
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naopak by se mohlo více spolupracovat i se zeměmi, které dosud nebyly členy ani
Barcelonského procesu ani Evropské politiky sousedství (jako země Balkánu). Navíc by tato
iniciativa podle nich mohla mít dopad na zlepšení koherence a vyplnění určitých mezer mezi
různými institucemi a iniciativami ve Středomoří jako formát 5+5, Barcelonský proces,
Evropská politika sousedství či Středomořské fórum.72 K tomu též zdůrazňovali, že regionální
a subregionální spolupráce, která byla obsahem Barcelonského procesu a která upadala (a
v Evropské politice sousedství nebyla obsažena, jen dimenze bilaterální mezi jednotlivými
státy a Evropskou unií), by mohla být též obnovena a posílena.
Z pohledu zemí severní Afriky mohla podle nich navíc tato iniciativa přinést větší
„manévrovací prostor“. Země jako Alžírsko, dodavatel ropy a plynu, který ale příliš nebral
vážně výhody Evropské politiky sousedství, či Libye, která neprojevovala značný zájem o
povýšení svého statutu pozorovatele v Barcelonském procesu, by mohly zvýšit obchod a
energetické vztahy s Francií a dalšími zeměmi Evropy, aniž by musely být vázány
podmínkami, které Evropská unie ve svých vnějších politikách definuje jako koncept tzv.
politické kondicionality, což zjednodušeně znamená: čím více domácích reforem v politické a
ekonomické oblasti, tím větší přístup na evropský trh (viz níže).
Tyto možné výhody připravovaného projektu však přinesly řadu otázek: jednalo se
primárně o národní, francouzskou iniciativu pro zvýšení svého „vůdcovství“ ve Středomoří a
nebo to skutečně mohlo posílit přítomnost, vliv a viditelnost Evropy v tomto regionu? Byla
tato iniciativa zamýšlena jako cesta „obejití“ kolektivní dimenze zahraniční politiky Evropské
unie ve prospěch silnějších bilaterálních a ad hoc vztahů a nebo to skutečně měla být
iniciativa pro inovaci společných evropských politik směrem k jižním sousedům? Reakce jisté
nedůvěry na sebe dlouho nenechaly čekat, ale zatím, v polovině roku 2007 pouze sdělené
neformálně. Proto prezident Sarkozy například v rámci své návštěvy Maroka, přesněji během
svého projevu v Tangeru 23. října 2007, již zmírnil tón ohledně své předešlé ostré kritiky
evropských politik ve Středomoří a Barcelonského procesu. Prohlásil, že jak Barcelonský
proces, tak i Evropská politika sousedství mají pokračovat, ale podle něho to nejsou
dostačující mechanismy a dané vakuum má být vyplněno Středomořskou unií „složenou
z pobřežních států Středomoří, které vytvoří politickou, ekonomickou a kulturní unii, na
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kterou budou naše děti pyšné“.73 Dále vysvětlil, že obsahem unie budou „konkrétní
solidarity“, což znamenalo „pragmatické projekty v rámci variabilních geometrií“. Podle něho
tak bylo nutné aplikovat ve Středomoří stejnou metodu, skrze níž začala evropská integrace,
tzv. Monnetovu, funkcionalistickou metodu při společném spravování uhlí a oceli - tedy
rozvoj konkrétních projektů v konkrétních oblastech jako např. udržitelný rozvoj, energetika,
doprava či vodní zdroje vedoucích postupně k užší integraci.74
Ovšem ani přes mírnější tón nebyly počáteční reakce ostatních představitelů nijak
příznivé. Například německá kancléřka Merkel odmítla během svého projevu 5. prosince
2007 myšlenku, že by středomořská politika měla být omezena jen pro pobřežní státy.
Doslova prohlásila: „Toto by vytvořilo situaci, kterou bych hodnotila jako nebezpečnou.
Může být vytvořena situace, kdy Německo bude vtaženo do střední a východní Evropy a
Francie do Středomoří. To by vytvořilo napětí, které si nepřeji.“75 Hned na to veřejně
reagovalo i Turecko, které celou iniciativu odmítlo z důvodu, že by to mohla být alternativa
jeho plného členství v Evropské unii.
V prosinci, přesněji 20. prosince, pak proběhl summit mezi Francií, Itálií a
Španělskem, kdy se v Římě sešli prezident Sarkozy s premiéry Romanem Prodim a Josém
Luisem Rodríguezem Zapaterem, pro které bylo důležité se veřejně k tomuto projektu
vyjádřit. Jak už bylo uvedeno, Itálie se snažila získat svůj dříve ztracený vliv ve Středomoří a
Španělsko naopak mělo obavy, že to ohrozí budoucnost Barcelonského procesu. Společně,
během tiskové konference prohlásili, že podporují tento projekt, ale dohodli se na změně
názvu tohoto projektu. Od té doby se již nehovořilo o Středomořské unii, ale o Unii pro
Středomoří. Tato změna měla signalizovat, že tento projekt neznamená žádné ohrožení či
soutěžení s evropskými politikami ve Středomoří, má znamenat novou etapu ve vzájemných
vztazích se Středomořím, ale tato inovace musí být plně ve spolupráci s Evropskou unií. To
byl hlavně pro Španělsko klíčový moment, neboť pro něho bylo důležité „zeuropeizovat“
tento na první pohled národní projekt Francie, ovšem stále se počítalo jen s variantou
pobřežních zemí Středozemního moře.76 Navíc se španělskému a italskému premiérovi
podařilo dosáhnout kompromisu, co se týkalo otázky Turecka i Chorvatka. Ve společně
přijatém dokumentu, tzv. Výzvě z Říma (L´Appel de Rome), se jasně deklarovalo, že
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přístupové procesy Turecka i Chorvatska jsou od této iniciativy zcela oddělené. Podle této
výzvy by měl být přidanou hodnotou Unie pro Středomoří politický impuls, který by měl být
dán spoluprací v rámci Středomoří a mobilizací občanských společností, podniků, lokálních
sdružení či neziskových organizací. Ale bylo jasně řečeno, že Barcelonský proces a Evropská
politika sousedství zůstanou ústřední částí Euro-středomořského partnerství: „Le Processus de
Barcelone et la politique européenne de voisinage resteront, donc, centraux dans le
partenariat entre l’Union européenne dans son ensemble et ses partenaires de la
Méditerranée. L’Union pour la Méditerranée n’interfèrera ni dans le processus de
stabilisation et d’association pour les pays concernés, ni dans le processus de négotiation en
cours entre l’Union européenne et la Croatie, d’une part, entre l’Union européenne et la
Turquie, d’autre part."77
Všichni tři představitelé nakonec avízovali konání summitu ke Středomoří, a to
nejprve 13. července 2008 summit jen zemí Středomoří a následný den, tedy 14. prosince,
summit všech těchto zemí se zeměmi Evropské unie. Tento veliký summit měl současně
symbolicky zahájit předsednictví Francie v Evropské radě ve druhé polovině roku 2008.
V první polovině roku 2008 se ujalo předsednictví Slovinsko (jako první země přijatá v roce
2004 mající předsednictví) a právě v otázce vztahu ke Středomoří došlo ve vzájemných
vztazích s Francií k určitému napětí. Ve svém pracovním programu předsednictví kladlo
důraz hlavně na posílení zóny stability a prosperity v evropském sousedství v rámci
koherentní Evropské politiky sousedství. Co se týkalo Barcelonského procesu, Slovinsko
chtělo zdůraznit zvláště mezikulturní dialog (i s ohledem na to, že rok 2008 byl vyhlášen
rokem mezikulturního dialogu) a speciálním přispěním Slovinska k posílení partnerství a
dialogu měla být iniciativa otevřít Euro-středomořskou univerzitu v Pirani.78 Ale jinak se na
novou francouzskou iniciativu dívalo skepticky, což demonstroval i slovinský premiér při
představování slovinských priorit před Evropským parlamentem v lednu 2008. Navíc
evropský tisk přinášel neformální informace o tom, jak si slovinští představitelé stěžovali na
Francii, která touto iniciativou zabírala hodně mediálního prostoru a ani nenechala Slovinsko
naplňovat své priority.79
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Celkově tedy reakce na tento projekt nebyly nijak příznivé. Ze severních zemí
Evropské unie zvláště Švédsko a Finsko se dívalo na projekt negativně, neboť tyto země, i
přesto, že leží na severu Evropy, vždy projevovaly zájem o jižní a východní Středomoří a
související evropské politiky. Stačí připomenout důležité finské předsednictví, kdy se konala
VIII. Euro-středomořská konference ministrů zahraničních věcí v roce 2006 a to i přes
značnou skepsi všech. Švédsko zase bylo velmi aktivní v oblastech společného vzdělávání a
kultury, stačí připomenout založení Nadace Anny Lindh (po zavraždění ministryně
zahraničních věcí v roce 2003). Země střední a východní Evropy se příliš nevyjadřovaly
(Česká republika skrze tehdejšího vicepremiéra pro Evropu Alexandra Vondry tehdy
prohlásila, ať si jih řeší jižní země). Výjimku tvořilo Polsko, které se snažilo využít momentu
pro posílení vztahů Unie na východ, obzvláště s Ukrajinou a začalo hovořit o svém plánu
společně se Švédskem o založení Východního partnerství.80
Stejně důležité byly i reakce arabských zemí. Obecně zájem francouzský návrh
vzbudil spíše v Maghrebu než na Blízkém východě, ale obecně panovala stejná skepse jako v
Evropě. Na jedné straně se to vnímalo jako unilaterální gesto Francie v duchu koloniálního
dědictví, na druhé straně většina arabských zemí měla zájem o vztahy s celou Evropskou unií
a nikoliv jen s pobřežními státy Středomoří. Navíc, byla to právě Evropská unie, která
poskytovala finanční pomoc v rámci různých dohod a akčních plánů. Zajímavé jsou však
postoje jednotlivých arabských států. Libye a Tunis z počátku vyjádřily svůj zájem o
iniciativu. V případě Libye, která se pomalu vracela na mezinárodní scénu po své izolaci, to
byla výhodná cesta, jak navázat spolupráci a současně se vyhnout podmínkám Barcelonského
procesu, které musela přijmout, aby se stala členem (tedy závazek k politickým reformám,
demokratizaci, ochraně lidských práv, k ekonomické reformě či podpoře občanské
společnosti). Tunis je dlouhodobě velmi spjat s Francií a autoritativní režim prezidenta Ben
Alího uvítal Unii pro Středomoří a zvláště absenci závazků k politické reformě stejně jako
v případě Libye.81
V případě Maroka byly motivy trochu odlišné. Vztahy mezi Marokem a Francií byly
na velmi dobré úrovni, Francie byla v Maroku velmi aktivní, ať už například přes své
investice do infrastruktury či řadu vzájemných návštěv na nejvyšší úrovni. Proto Maroko
nechtělo tento návrh odmítnout a marocký král Muhammad VI. ho dokonce označil za
„vizionářský projekt“. Ovšem za těmito slovy byla snaha Maroka získat co nejvíce z těchto
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projektů a hlavně, aby to neohrozilo jeho snahu získat od Evropské unie tzv. privilegovaný
statut (statut avancé), který by znamenal povýšení vzájemných vztahů mezi Marokem a
Evropskou unií na strategickou úroveň.82 Alžírsko naopak nereagovalo nijak vstřícně, ani přes
své strategické zájmy v energetické oblasti a pozitivnější vyjádření některých alžírských
podniků, neboť vztahy mezi Francií a Alžírskem jsou napjatější, hlavně z důvodu
komplikované koloniální minulosti. Navíc alžírští představitelé navrhovali, aby se projekt
Unie pro Středomoří přeměnil v jakýsi středomořský schengenský prostor a k tomu dávali
najevo svůj negativní postoj k zapojení Izraele do celého projektu.83
Co se týkalo zemí Blízkého východu, zde iniciativa nezaznamenala nějaký veliký
zájem. Sýrie a Libanon jako jediné země ihned francouzský návrh odmítly. Egypt byl
z počátku rezervovaný, ale zde byla velmi aktivní francouzská diplomacie, která dokázala
přesvědčit egyptského prezidenta Mubaraka k podpoře. Dokonce byla uspořádána společná
tisková konference, na které Nicolas Sarkozy a Husní Mubarak avizovali společný pracovní
dokument před konáním červencového summitu s tím, že Egypt by rád získal hlavní roli
v tomto projektu, tzn. například mít první předsednictví v této instituci.84 Na druhé straně
Izrael, bez konkrétní aspirace, se začal o projekt zajímat. Tehdejší premiér Šimon Peres
vyjádřil své sympatie a izraelská vláda jmenovala pro tento projekt svého šerpu. Celkově však
platilo, že všechny státy jižního Středomoří a Blízkého východu pečlivě sledovaly reakci
Německa, neboť již začínalo být evidentní, že bez německé podpory by byl projekt velmi
kontroverzní, ne-li rovnou odsouzen k neúspěchu.
Proto výměna názorů mezi Francií a Německem na sebe dlouho nenechala čekat a
bylo evidentní, že německá kancléřka tento projekt nepodporuje. Navíc stále nebylo jasné, jak
by nová iniciativa skutečně vypadala, neboť když 19. ledna Francie zveřejnila seznam oblastí,
ve kterých by se mohla odehrávat konkrétní spolupráce v rámci společných projektů, vyvolalo
to další a další otázky, neboť chyběla kritéria, jak budou dané projekty vybrány, podle kterých
hledisek, kdo se bude moci těchto projektů účastnit, na koho se obrátit v případě zájmu o
nějaký projekt, kdo je bude vyhodnocovat atd. Byly slyšet hlasy, že to byl dokonce záměr
francouzské diplomacie neposkytovat příliš informací, a tím si nad celým projektem podržet
svůj vliv.85 31. ledna se kancléřka Merkel potkala s francouzským prezidentem Sarkozym a
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Tento statut nakonec Maroko získalo v říjnu 2008. Bude o něm podrobněji pojednáno v následujících
kapitolách.
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opět vyjádřila svůj nesouhlas, zvláště s faktem, že by se neúčastnily všechny státy Evropské
unie, i když přiznala, že Barcelonský proces byl „příliš byrokratický“. Na to Sarkozy odvětil,
že „by se mohly účastnit všechny státy EU, ale ty státy, které chtějí postupovat rychleji, by
neměly být brzděny státy pomalejšími.“86 Z toho vyplývá, že francouzští představitelé začali
uvažovat o formě tzv. posílené spolupráce, kdy se neúčastní všechny státy, ale je plně
zastoupena Evropská komise.
Obecně je tedy od začátku roku 2008 znát posun a mírnější reakce francouzských
představitelů na připomínky od ostatních evropských partnerů. Jedním z důvodů této změny
byl i fakt, že si řada představitelů uvědomila, že pokud chce Francie absolvovat úspěšné
předsednictví v Evropské radě (a dosáhnout tak svých cílů, které si plánovala), bude muset
slevit ze svých ambiciózních vizí a bude muset začít hledat konsensus. Dokonce to potvrdil i
tehdejší státní tajemník pro evropské záležitosti Jean-Pierre Jouyet během své návštěvy Prahy,
kdy přijel své partnery předem informovat o prioritách nadcházejícího předsednictví (cílem
francouzské vlády v čele s prezidentem Sarkozym, premiérem Fillonem a ministrem
zahraničních věcí Kouchnerem bylo navštívit všech 26 hlavních měst a osobně představit
pracovní plán předsednictví).87
Ovšem zlom přišel v rámci bilaterálního setkání kancléřky Merkel a francouzského
prezidenta Sarkozyho na veletrhu v Hannoveru 3. března. Kancléřka opět zopakovala svůj
nesouhlas se skutečností, že by členy Unie pro Středomoří nebyly všechny členské země EU a
požadovala, aby se to změnilo a aby tento projekt spadal pod Barcelonský proces.
Samozřejmě hlavním argumentem Německa bylo i to, že nechce platit do společné kasy, která
by pak byla využívána k určitým projektům, které by neobsahovaly kolektivní dimenzi. Na
tomto setkání pak Sarkozy ustoupil ze své pozice a byla dosažena dohoda, že se projektu
budou účastnit všechny členské země Evropské unie a že poradci Sarkozyho a Merkel spolu
s diplomaty obou ministerstev zahraničních věcí připraví společně nový návrh, který pak

úřad pro zemědělství, centrum veřejného zdraví, agentura pro rozvoj malých a středních podniků, fond pro
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představí na nadcházejícím jarním summitu 13. března. Summit Evropské rady pak obecně
podstatu Unie pro Středomoří odsouhlasil, ale s tím, že budou zahrnuty všechny členské státy
Evropské unie a všechny neevropské středomořské státy. Prohlášení Evropské rady bylo
přijato s názvem „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“, čímž dal jasně najevo, že
francouzský návrh má být podřízen evropským politikám ve Středomoří. Současně Evropská
rada vyzvala Evropskou komisi, aby představila Evropské radě nutné návrhy pro určení
modalit Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří s výhledem na konání summitu, který se
měl konat 13. července.88
Evropská rada tímto zasadila francouzský návrh do evropského rámce a určila
konání summitu jen na jeden den. Toto zasazení do evropských struktur se tedy projevilo tím,
že se jednalo o fórum multilaterální spolupráce s cílem doplnit Barcelonský proces a
Evropskou politiku sousedství tak, že má tomuto rámci nabídnout nové nástroje, nikoliv je
nahradit. Jak bylo stanoveno, Evropská komise pak 20. května vydala komuniké, ve kterém se
dále zpřesňuje, co znamená nová instituce. Za prvé, uvádí důvod existence Unie pro
Středomoří: zlepšit efektivitu Euro-středomořského partnerství, rozvíjet politickou spolupráci,
princip

spoluvlastnictví

(co-ownership)

v multilaterálních

vztazích

a

regionální

a

subregionální projekty, které jsou konkrétnější a viditelné občanům regionu. Co se týkalo
členství států, Unie by měla mít 43 členů, tedy všechny členské státy Evropské unie (s plným
právem členství), Evropskou komisi, partnery a pozorovatele Euro-středomořského
partnerství (Mauretánie, Maroko, Alžírsko, Tunis, Egypt, Jordánsko, Palestinskou autoritu,
Izrael, Libanon, Sýrii, Turecko a Albánii) a další státy Středomoří (Chorvatsko, Bosnu a
Hercegovinu, Černou Horu a Monako).89
Evropská komise též navrhla institucionální strukturu s cílem zajistit rovnováhu a
sdílené spoluvlastnictví. To znamenalo, že nová instituce by se měla vyznačovat: summity
hlav států a vlád každé dva roky, spolupředsednictvím s jedním předsedajícím z členské
země Evropské unie a s jedním předsedajícím ze země jižního a východního Středomoří,
společný stálý výbor pro institucionální vládnutí, který by byl složen ze zástupců členských
zemí EU, středomořských států a Evropské komise, a nakonec sekretariát, který by zajistil
rovné zastoupení sekundujících úředníků ze zemí účastnících se na identifikaci a výběru
projektů. Parlamentní dimenze spolupráce měla zůstat stejná v rámci Euro-středomořského
88
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parlamentního shromáždění. K samotným projektům Evropská komise odkázala na materiál,
který byl schválen v rámci Evropské politiky sousedství, tzv. Regionální indikativní program
(2007-2013 Euro-Mediterranean regional indicative programme and strategy) se seznamem
možných projektů, ale stále přetrvávaly nejasnosti ohledně kritérií, jak se budou projekty
vybírat a kdo je bude vyhodnocovat.
Role Francie byla v přípravě středomořského projektu zmírněna, ale francouzští
představitelé celou dobu úzce spolupracovali s Evropskou komisí na přípravě tohoto
dokumentu. A samozřejmě, že veškeré diplomatické úsilí se upínalo k připravovanému
summitu 13. července v Paříži. Francie si přála, s ohledem na právě započaté evropské
předsednictví, diplomatický úspěch. Další podkapitola ukáže, zda se to podařilo.

3. 3 Pařížský summit Unie pro Středomoří (2008)
V neděli 13. července se do Paříže na oficiální summit, který měl zahájit fungování
Unie pro Středomoří, sjelo 43 pozvaných zástupců ze zemí Evropské unie, jižního Středomoří
a Blízkého východu. Francouzská diplomacie dělala vše pro to, aby všichni pozvaní státníci
na nejvyšší úrovni přijeli, a skutečně se jí to podařilo. 90 Nejvíce sledován byl příjezd syrského
prezidenta Bašára Assada, který byl francouzským prezidentem uvítán a psalo se o
diplomatickém návratu Sýrie na mezinárodní scénu. Bylo to totiž poprvé od vraždy
libanonského premiéra Rafíka Haríriho v roce 2005, kdy syrský představitel navštívil Evropu.
Vedle něho přijel i izraelský premiér Ehud Olmert a palestinský prezident Mahmud Abbás.
Přijeli i další prezidenti jako alžírský prezident Bouteflika či tuniský prezident Ben Ali,
turecký premiér Erdogan (který sehrál roli mediátora mezi Assadem a Olmertem) nebo
egyptský prezident Husní Mubarak. Navíc se podařilo společným úsilím arabských zemí
překonat odpor Izraele a byla pozvána i Liga arabských států.91 Toto bylo skutečně
považováno za diplomatický úspěch, neboť se hovořilo i o mírovém gestu v rámci
90

Dále byli přítomni i nejvyšší představitelé těchto organizací: OSN, Evropský parlament zastoupený HansemGertem Pötteringem, který tak plnil roli i předsedy Euro-středomořského parlamentního shromáždění, Liga
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blízkovýchodního procesu, když všichni pozvaní přijeli a usedli k jednomu stolu (i když si
někteří státnici rukama nepotřásli). Nicolas Sarkozy ve svém úvodním projevu uvedl, že
Středomoří si zaslouží mír stejně, jako si ho zasloužila Evropská unie: … "de voir dans la
même salle autant de chefs d'Etat arabes et le premier ministre israélien". "C'est ensemble
que nous allons construire la paix en Méditerranée, comme hier nous avons construit la paix
en Europe".92 Egyptský prezident Mubarak pak uvedl, že to byla právě komplikovaná situace
na Blízkém východě, která blokovala fungování Barcelonského procesu a že je třeba se z
tohoto vývoje poučit. Ovšem dodal ne tím, že by byl zrušen Barcelonský proces, ale
navázáním na něho a poučením se z minulých lekcí.93
Samotný summit trval tři hodiny a na závěr byla podepsána společná deklarace, kde
se již explicitně uvádí, že spolupředsedajícími Unie pro Středomoří byl francouzský prezident
Nicolas Sarkozy a egyptský prezident Husní Mubarak. Tím bylo ustaveno první
spolupředsednictví, přičemž role summitů hlav států a vlád tak byla stanovena k určování
politických směrů tak, jak je tomu v Evropské unii v rámci summitů Evropské rady.
V deklaraci pak stojí, že hlavy států a vlád inspirované sdílenou politickou vůlí obnovit úsilí
přeměnit Středomoří v oblast míru, demokracie, spolupráce a prosperity přijímají, že
Barcelonský proces: Unie pro Středomoří, stojící na Barcelonské deklaraci a na jejích cílech
stejně jako na acquis procesu, je multilaterálním partnerstvím s cílem zvýšit potenciál pro
regionální integraci a kohezi. Současně zdůraznili potřebu lepšího spoluvlastnictví všemi
členskými zeměmi a větší relevance a viditelnosti pro občany. Z toho důvodu podle nich tato
iniciativa měla hrát důležitou roli v řešení společných problémů jako ekonomický a sociální
rozvoj, světová krize potravinové bezpečnosti, degradace životního prostředí včetně
klimatické změny, energetická bezpečnost, migrace, terorismus, extremismus a podpora
dialogu mezi kulturami.94
Šéfové vlád vyzdvihli důležitou roli, jakou hrál Barcelonský proces od roku 1995, a
je zdůrazněno, že Barcelonský proces byl a nadále je ústředním nástrojem pro Eurostředomořské vztahy a nyní na to navazují možností využít tento multilaterální rámec
spuštěním posíleného partnerství (reinforced partnership), což má právě představovat název
Barcelonský proces: Unie pro Středomoří. Co se týče obsahu deklarace z Paříže, většina cílů
je identická s cíli deklarace z Barcelony (z roku 1995 i 2005, tedy stále je platné rozdělení do
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tří uvedených košů), takže se opět hovoří o vybudování oblasti míru a stability (dokonce se
opět objevuje možnost uzavření bezpečnostního Euro-středomořského paktu), zóny bez zbraní
hromadného ničení, boj proti terorismu (včetně odmítnutí snah spojit nějakou kulturu či
náboženství s terorismem), o politických závazcích nejvyšších představitelů posilovat
demokracii a politický pluralismus skrze rozšířením účasti na politickém životě a ochranou
všech lidských práv a základních svobod. Opět se uvádí cíl vybudovat zónu volného obchodu
do roku 2010 a posilovat volný obchod, ve vztahu k migraci se strany dohodly k usnadnění
legálního pohybu jedinců, k podpoře řízené legální migrace a k boji s nelegální migrací
podporováním rozvoje v daných zemích.
Dále bylo jasně řečeno, že nová iniciativa je též doplňující k Evropské politice
sousedství a jejím akčním plánům a současně je koherentní a doplňující ke strategii EU –
Afrika. Ve vztahu k institucionální struktuře, jak již bylo uvedeno výše, představitelé se
dohodli na konání summitů na nejvyšší úrovni každé dva roky (a to střídavě na území
Evropské unie a v partnerských středomořských zemích) a mezitím se každý rok měly konat
konference ministrů zahraničních věcí, které měly hodnotit pokroky v daných oblastech.
Summit přijal režim spolupředsednictví, které bude určovat agendu a které mělo zdůraznit
prvek spoluvlastnictví. Jak již bylo též zmíněno, první spolupředsednictví za partnerské země
si zajistil Egypt, a to na celé dva následující roky s cílem tímto potvrdit své politické vedení
na Blízkém východě.95 Za Evropskou unii se Francii nepodařilo prodloužit své předsednictví
na dva roky, i když se o to diplomaticky velmi snažilo. Nakonec byla přijata dohoda, že
předsednictví ze strany EU bude kopírovat předsednictví Evropské rady, a bude tak ve shodě
s vnější reprezentací Evropské unie podle ustanovení zakládajících smluv. Měl být vytvořen i
společný Sekretariát, který měl zastávat ústřední roli v rámci této nové iniciativy a za úkol by
měl identifikaci a podporu projektů společně s vyhledáváním možných partnerů.96 A k tomu
Společný stálý výbor se sídlem v Bruselu, který měl nahradit EuroMed výbor, aby mohl řešit
záležitosti, které nejsou řešeny během ministerských jednání. Jinak měla být struktura
zachována podle struktury Barcelonského procesu, takže například Euro-středomořské
parlamentní shromáždění zůstalo legitimním parlamentním shromážděním pro posílení
parlamentní dimenze spolupráce. Ovšem bylo řečeno, že řada detailů jako obsazení
95
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55

Sekretariátu či financování se bude muset dohodnout během setkání ministrů zahraničních
věcí plánované na listopad a že Unie pro Středomoří by měla být plně funkční do konce roku
2008.
To samé se mělo týkat i jednotlivých projektů, kdy konkrétní kritéria, jako kritéria
výběru, měla být připravena před jednáním ministrů. Deklarace přinesla několik hlavních
oblastí, kde by se měly projekty primárně realizovat (a tak zajistit mnohem větší viditelnost a
užitek občanů Středomoří): vyčištění Středozemního moře, mořské a silniční cesty (pro
zajištění snadného a bezpečného pohybu osob a zboží), civilní ochrana, alternativní energie –
Středomořský solární plán, vyšší vzdělávání a výzkum – Euro-středomořská univerzita (se
sídlem ve Slovinsku) a nakonec Iniciativa pro středomořský obchodní rozvoj (Mediterranean
Business Development Initiative) pro podporu malých a středních podniků. Co se týče otázky
financování, nová instituce by měla zajistit více finančních prostředků skrze mobilizaci
soukromého sektoru, evropského rozpočtu a členských zemí stejně jako od mezinárodních
finančních institucí a regionálních uskupení.
Tím tedy byl oficiálně spuštěn původně francouzský a posléze evropský projekt
Barcelonský proces: Unie pro Středomoří. Před konáním listopadové konference ministrů
zahraničních věcí se ovšem rozpoutala další diplomatická ofenzíva, neboť nyní šlo jak o
nalezení dohody, kde by měl sídlit nový Sekretariát, tak i o personální obsazení jednotlivých
funkcí v rámci tohoto Sekretariátu. Vše se tedy odehrávalo na pozadí francouzského
předsednictví, které bylo zahájeno 1. července a summitem v Paříži i symbolicky a mediálně
zviditelněno. V následující podkapitole tak bude pojednáno o konkrétním obsahu tohoto
předsednictví včetně euro-středomořské konference ministrů zahraničních věcí, které se mělo
podle předsednictví konat v Marseille.

3.4 Předsednictví Francie v Evropské unii v roce 2008

Pro Francii bylo její nadcházející předsednictví velice důležité, možná mnohem
důležitější než kdykoliv předtím. Francie si totiž byla vědoma částečné zodpovědnosti za
přivedení Evropské unie do krize po francouzském odmítnutí návrhu evropské ústavy na jaře
roku 2005. O to více se proto Francie snažila dokázat, že byla zpátky v Evropě a že ji záleželo
na tom, aby během svého předsednictví přispěla zásadním dílem k rozvoji Evropské unie.
Samozřejmě bylo důležité přihlédnout i k osobnímu stylu nového francouzského prezidenta,
který byl rád středem evropské politiky.
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Proto během příprav byla znát značná snaha průběžně představovat priority
předsednictví u všech evropských partnerů. Konkrétně bylo cílem prezidenta Sarkozyho,
premiéra Fillona, ministra zahraničí Kouchnera a státního sekretáře Jouyeta navštívit do
začátku předsednictví, tedy do 1.července, hlavní města všech 26 členských států, aby byli
evropští partneři informováni o cílech, představách a programu francouzského předsednictví,
což se v případě minulých předsednictví takto intenzivně nedělo. Hlavní priority
francouzského předsednictví byly následující. Podle vyjádření prezidenta Sarkozyho na
tiskové konferenci začátkem ledna bylo cílem francouzského předsednictví to, aby na jeho
závěru Evropa měla společnou obrannou politiku, společnou imigrační politiku, společnou
energetickou politiku a společnou politiku životního prostředí, jejíž hlavní součástí by byl boj
proti klimatickým změnám, a „vyřešení“ problému ohledně odmítnutí Lisabonské smlouvy
12.června 2008 v irském referendu. V oblasti vnějších vztahů Evropské unie byl představen
výše uvedený projekt Středomořské unie.97
Ihned prvním úkolem francouzského předsednictví tak bylo převzít úkol od
předsednictví slovinského - zajistit pokračování ratifikací Lisabonské smlouvy v jednotlivých
členských státech a překonat šok z irského odmítnutí. Francie totiž měla enormní zájem na
dotažení procesu kolem Lisabonské smlouvy do konce, neboť se ze své předsednické funkce
chtěla účastnit prací na zbývajících bílých místech smlouvy jako přesně definovat pravomoci
nejvyšších představitelů Evropské unie – tedy budoucího prezidenta Evropské rady, nového
předsedy Evropské komise, Vysokého představitele pro zahraniční věci či spuštění jednoho
z nejambicióznějších projektů Lisabonské smlouvy – vytvoření evropské služby vnější akce.
Vedle toho Evropa měla podle názoru prezidenta Sarkozyho sama sebe potvrdit
jako hráč prvního formátu v otázkách mezinárodního míru a bezpečnosti. Proto bylo druhým
nejdůležitějším úkolem francouzského předsednictví nově vybudovat společnou obrannou
politiku, která by zlepšila řízení společných vojenských operací, zefektivnila zbrojní politiky
členských států a přiměla členské státy, aby zvýšily své finanční příspěvky do evropského
obranného rozpočtu. Vedle toho Evropská unie měla vypracovat společnou vizi, jak čelit
současným výzvám a jak na ně nejlépe odpovídat. To znamenalo, že francouzské
předsednictví navázalo na výzvu Evropské rady z prosince 2007 aktualizovat a lépe
implementovat Evropskou bezpečnostní strategii, která byla vypracovaná v roce 2003
Vysokým představitelem pro zahraniční a bezpečnostní politiku Javierem Solanou. Tak se
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z Evropské unie měla podle slov francouzských představitelů stát globální síla s hlavním
slovem při prosazování spravedlivějšího a efektivnějšího pořádku ve světě.98
Navíc Francie hodlala navázat na další strategický materiál, který vznikl v první
polovině roku 2008, a to na zprávu s názvem „Climate Change and International Security“,
která byla předložena na jarním summitu Javierem Solanou a tehdejší komisařkou pro vnější
vztahy Benitou Ferrero-Waldner. Hovořilo se v ní o klimatické změně jako o bezpečnostní
výzvě, jako o hrozbě, která „znásobuje existující trendy, napětí a nestabilitu a která nejvíce
ohrožuje státy, které již nyní jsou slabé a náchylné ke konfliktům“.99 Jelikož sousedé
Evropské unie spadali do kategorie nejvíce ohrožených regionů (severní Afrika, Blízký
východ), měla by Evropská unie podle zprávy integrovat tento aspekt do všech svých
regionálních strategií, tedy do Evropské politiky sousedství, Barcelonského procesu, do
Strategie EU-Afrika, Middle East Action Plan atd. Což se nakonec i stalo v rámci zahájení
Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří, kdy projekty v oblasti ochrany životního
prostředí a civilní ochrany figurovaly na předních místech.
S bezpečností, a to na území samotné Evropské unie, pak souvisela další priorita
předsednictví – vytvoření společné imigrační politiky. Na prosincovém summitu Evropské
rady v roce 2007 byl stanoven úkol postupovat dále ke vzniku společné imigrační politiky a
Francie hodlala, jako země, která se potýkala s problémem přistěhovalectví, pokračovat
v plnění těchto úkolů s cílem dokonce vypracovat Společnou chartu o imigraci. Navíc projekt
Unie pro Středomoří, jak bylo výše rozebráno, byl další z možných cest, jak tento problém
řešit.100
A v neposlední řadě je třeba uvést oblast energetiky, neboť i tato oblast se stala
důležitou agendou jak uvnitř Evropské unie, tak i v jejích vnějších vztazích. Francie proto
hovořila o vypracování společné energetické politiky, což představovalo zajištění bezpečných
a udržitelných energetických dodávek a liberalizaci energetického trhu Evropské unie a bylo
evidentní během zahraničních cest prezidenta Sarkozyho, že měl enormní zájem na řešení
energetických otázek se zeměmi severní Afriky.
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Francouzské předsednictví tedy bylo skutečně velmi ambiciózní a snažilo se toho
využít i na mezinárodní scéně, což bohužel hned mělo příležitost, ale v tom negativním slova
smyslu. V srpnu došlo ke konfliktu mezi Gruzií na jedné straně a Ruskem, Jižní Osetií a
Abcházií na straně druhé.101 Evropská unie musela po delší době čelit vážnému konfliktu ve
svém sousedství. Evropská rada proto odsoudila celý konflikt a Rusko za své jednostranné
rozhodnutí uznat nové nezávislé státy a rozhodla vyslat do Gruzie mírové jednotky. Současně
Gruzii nabídla prohloubení svých vztahů včetně usnadnění vízové povinnosti, možné
vybudování zóny volného obchodu a vyzvala k dalšímu posílení regionální spolupráce skrze
Evropskou politiku sousedství a plánované Východní partnerství, které mělo být zahájeno
v březnu 2009.102
Jak je patrné, konflikt v Gruzii ukázal, že stabilita sousedství může být křehkou
realitou a pro Evropskou unii to byla jistě událost strategického významu s ohledem na
formulaci a provádění své zahraniční politiky. Jak již bylo avizováno na pařížském summitu
ke Středomoří, v listopadu se měla konat Euro-středomořská konference ministrů
zahraničních věcí v Marseille, která se nakonec konala 3. - 4. listopadu, ovšem ještě předtím
v říjnu došlo k významné události, a to k udělení tzv. privilegovaného statutu Maroku (statut
avancé) přijetím obecně formulované cestovní mapy, která měla přinést zintenzívnění
bilaterálních diplomatických a obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Marokem (v rámci
Evropské politiky sousedství). To konkrétně znamenalo posílený politický dialog, obchodní
liberalizaci a sbližování marocké ekonomiky standardům evropského vnitřního trhu, což
dokonce znamenalo rozhodnutí Maroka značnou část své legislativy přizpůsobit evropskému
acquis communnautaire, a dále přijmout konvence Rady Evropy otevřené i pro nečleny.
Počítalo se i s podporou pozic Evropské unie týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní
politiky.103 Pro Maroko tento statut znamenal pověst nejbližšího spojence Evropské unie ve
Středomoří a rozvoj vlastní ekonomiky, pro Evropskou unii zase symbolické gesto, že arabská
země si vybere za strategického spojence Evropskou unii, dále otevření marockého trhu a
nakonec spolupráce Maroka na klíčových evropských agendách jako energetika, migrace,
organizovaný zločin a boj proti terorismu.
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Následovala tedy konference v Marseille 3.-4. listopadu, která na závěr přijala
deklaraci, ve které ministři zopakovali jak cíle Barcelonské deklarace z roku 1995, tak i
závěry a odhodlání pařížské konference. Bylo opět zopakováno, že je třeba vybudovat oblast
míru, stability, bezpečnosti, sdílené prosperity stejně jako respekt demokratických principů,
lidských práv, základních svobod a vzájemné porozumění mezi kulturami a civilizacemi ve
Středomoří. K tomu mělo sloužit spuštění konkrétních iniciativ, přičemž byly potvrzeny
oblasti, které byly pro budoucí projekty mezi partnery navrženy v Paříži.104
Co bylo však podstatné v rámci této konference, došlo ke změně názvu iniciativy a
od konference v Marseille se hovoří už jen o Unii pro Středomoří, Barcelonský proces jako
název zanikl. Značná část pak byla věnována situaci na Blízkém východě, kdy všichni
zúčastnění podpořili právě probíhající jednání mezi Izraelem a Palestinou na základě dohody
z konference v Annapolis v listopadu 2007, současně podpořili nepřímé mírové rozhovory
mezi Izraelem a Sýrii pod záštitou Turecka, jak bylo dohodnuto v Paříži, uvítali obnovení
diplomatických vztahů mezi Sýrií a Libanonem a byl nalezen konečný kompromis ohledně
účasti Ligy arabských států, vůči které měl Izrael během pařížské konference značné
připomínky.
Že se podařilo nalézt tento kompromis, souviselo s řešením institucionální struktury
Unie pro Středomoří a s personálním obsazením jednotlivých funkcí. Nejdůležitější byl pro
všechny zúčastněné Sekretariát, který byť měl mít jen technickou povahu, se stal předmětem
vyjednávání a politického tlaku. Pro španělskou diplomacii bylo klíčové, když už se vytratil
název Barcelonský proces, alespoň zajistit pro Sekretariát sídlo na území Španělska, což se
nakonec podařilo, neboť vedle ostatních nabídek se Španělsko dokázalo vynořit jako
kompromisní řešení. Proto se plánovalo, že nový Sekretariát bude sídlit v Barceloně a jeho
práce začne na počátku roku 2009. Vedle toho se dohodlo, že původní plán mít generálního
tajemníka a jednoho jeho zástupce se změní na více zástupců, aby mohly být zastoupené i
země, které nesouhlasily s některými návrhy. To byl právě případ Izraele, kdy se jeho
blokování Ligy arabských států vyřešilo udělením jednoho zástupce generálního tajemníka.
Další země, u kterých byla funkce dohodnuta, byla Palestina, Řecko, Itálie a Malta. Turecko
se též hlásilo o tuto funkci, ale dlouholetý spor s Kyprem zablokovalo a zpozdilo vyřešení
zbývající funkce (bylo totiž určeno, že bude šest zástupců, jeden pro danou oblast projektů).
V Marseille pak bylo naplánováno, že se uskuteční několik ministeriálních jednání, aby byly
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detaily dotaženy do konce, tedy včetně jmenování generálního tajemníka a dalších
představitelů, a to hned na začátku roku 2009, ale vypukl konflikt v Gaze, který zásadním
způsobem ovlivnil rozběh a budoucnost tohoto nového projektu.
Francouzské předsednictví tak skončilo ve chvíli, kdy se vážným způsobem
zkomplikovala situace na Blízkém východě a i co se týče dění v samotné Evropské unii, stále
se hledala cesta z krize kolem Lisabonské smlouvy po odmítnutí v irském referendu a již se
začínaly projevovat dopady globální finanční krize. Francouzský prezident Sarkozy byl i
v tomto ohledu velmi aktivní a snažil se na mezinárodní scéně vést pokusy o reformu
mezinárodního finančního systému. V listopadu se konal z impulsu Evropské unie (tedy
přesněji řečeno z impulsu francouzského prezidenta Sarkozyho a britského premiéra Gordona
Browna) důležitý summit G20 ve Washingtonu, který přijal program s cílem obnovy světové
ekonomiky, efektivnější regulace finančních trhů, lepšího globálního vládnutí a odmítnutí
protekcionismu.105 Evropská unie tak začala postupně hovořit o nutnosti přijímat zásadní
opatření pro stabilitu a regulaci finančních trhů a současně začíná poprvé zmiňovat obavu
z recese v zemích Evropské unie, zvláště v zemích eurozóny.106
Ve vztahu k zahraniční politice Evropské unie, prosincový summit Evropské rady
potvrdil výsledky ministerské konference v Marseille a vyzval k „ambiciózní implementaci“
této nové iniciativy na všech svých úrovních. Evropská politika sousedství též zaznamenala
změnu, a to přípravu na spuštění Východního partnerství během nadcházejících předsednictví
České republiky, kdy Evropská komise předložila Evropské radě na začátku prosince návrhy
týkající se tohoto projektu, který měl za cíl „významně posílit“ politiky Evropské unie ve
vztazích s východními zeměmi Evropské politiky sousedství, pomoci s reformními procesy
daných zemí, a přispět tak k jejich stabilitě. Jednalo se o tyto země: Arménie, Ázerbájdžán,
Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina („lekce“ z nedávného konfliktu v Gruzii byla
evidentní).
Francie pak posunula ještě jednu svou klíčovou prioritu, a to posílení společné
bezpečnostní a obranné politiky a došlo k aktualizaci Evropské bezpečnostní strategie z roku
2003, i když se během předsednictví v kuloárech hovořilo o kompletně nové bezpečnostní
strategii. Nakonec byl přijat dokument, předložený Javierem Solanou, s názvem Report of the
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Implementation of the European Security Strategy: Providing security in a Changing World“,
ve které se potvrdila platnost strategie z roku 2003 a současně se potvrdila potřeba „být více
schopný, více koherentní a více aktivní, aby Evropská unie naplnila svůj potenciál“.107
Co se týče dalších priorit, v říjnu 2008 byl podepsán Evropský pakt k imigraci a
azylu (European Pact on Immigration and Asylum), ale podle expertů se jednalo spíše pouze
o symbolický akt, neboť se nepodařilo vybudovat ani společnou imigrační politiku, ani
zbývající plánované společné politiky. Následující rok 2009 přinesl další změny, které měly,
ať už pozitivně nebo negativně, dopad na provádění zahraniční politiky Evropské unie.

3.5 Rok 2009 a vstup Lisabonské smlouvy v platnost
I přes optimistická prohlášení na středomořské konferenci v Paříží a v Marseille se
na Blízkém východě 27. prosince 2008 rozpoutala válka mezi Izraelem a Palestinou. Izraelská
armáda začala bombardovat cíle teroristické organizace Hamás v pásmu Gazy a zahájila
vojenskou invazi. Tato masivní ofenziva byla reakcí na neustálé raketové útoky
z palestinských území na jihoizraelská města, které po vypršení příměří mezi Hamásem a
Izraelem 12. prosince 2008 zintenzívněly. Navíc Izrael se připravoval na parlamentní volby a
izraelské obyvatelstvo dávalo čím dál více najevo své přání ukončit tento stav.108 Izrael útočil
jak na cíle Hamásu (vojenské základny a výcvikové tábory), tak i na civilní infrastrukturu,
kdy dokonce použil bomby s bílým fosforem. Tím se rozpoutala humanitární krize v pásmu
Gazy a Izrael i Hamás byly pod tlakem mezinárodního společenství nejen kvůli zastavení bojů
a obnovení příměří, ale i kvůli zastavení vážné humanitární situace na palestinských územích.
Mezitím se konaly na řadě míst ve světě demonstrace proti Izraeli a většina mezinárodních
organizací včetně Rady bezpečnosti OSN vyzvala k okamžitému zastavení bojů a uklidnění
situace. Izrael následně přistoupil na krátkodobá příměří, ale následně se útoky na obou
stranách opět opakovaly.
Dění v Gaze pak mělo vážný dopad na vztahy Evropské unie se Středomořím, neboť
Egypt, který spolupředsedal Unii pro Středomoří, zastavil a odvolal všechny plánované
aktivity a tím došlo k další paralýze mezi arabskými státy a Evropskou unií, neboť i když
107

Report of the Implementation of the European Security Strategy: Providing security in a Changing World
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf
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Tehdejší izraelský premiér Ehud Olmert byl zapojen do řady korupčních skandálů a již nehodlal kandidovat.
Ale tehdejší ministr obrany Ehud Barak i ministryně zahraničních věcí Tsipi Livni kandidovali na funkci
premiéra, a proto dali pokyn k této vojenské operaci, aby zvýšili svou popularitu a aby čelili i popularitě
opozičního vůdce Benjamina Netanjahua. http://www.usnews.com/news/world/articles/2008/12/30/why-thegaza-war-between-israel-and-hamas-broke-out-now
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Unie pro Středomoří byla plánována jako více či méně technická instituce, která bude mít na
starosti jen dané konkrétní projekty, tak nyní se dostala do víru politické situace a zrušila se
všechna plánovaní jednání nejen na nejvyšší úrovni, ale i na úrovni ministrů a úředníků
v rámci jednotlivých sektorových oblastí. Sekretariát v Barceloně se nepodařilo ustavit a
téměř celý rok 2009 byly euro-středomořské vztahy tímto vážným děním na Blízkém východě
poznamenány.109
Bylo to ihned konstatováno na jarním summitu Evropské rady v březnu 2009, kdy
Evropská rada vyzvala k obnovení prací pro naplnění všech závazků a deklarací z Paříže
a Marseille včetně urychlení procesu ustavování Sekretariátu v Barceloně. Navíc před
březnovým summitem proběhly v Izraeli parlamentní volby, které vyhrál zastánce tvrdé
politiky vůči Palestině Benjamin Netanjahu a ministrem zahraničních věcí jmenoval extrémně
pravicového Avigdora Liebermanna, který zastával ještě tvrdší postoj než samotný premiér.
To přispělo k ještě dalšímu vyhrocení vztahů mezi Izraelem a arabskými státy.
Naopak se hodně naděje vztahovalo k novému projektu ve vnějších vztazích
Evropské unie, a to k Východnímu partnerství, které bylo oficiálně zahájeno 7. května 2009
v Praze a hlavním cílem mělo být prohloubení bilaterálních vztahů v novém multilaterálním
rámci pod záštitou Evropské politiky sousedství. Snahou mělo být urychlení reforem,
legislativní přibližování a další ekonomická integrace. Evropská rada přijala před samotným
summitem deklaraci s tím, že podpora stability, dobrého vládnutí a ekonomický rozvoj ve
východním sousedství znamená pro Evropskou unii strategickou důležitost.110 Východní
partnerství pak mělo být podle definice „specifickou východní dimenzí“ Evropské politiky
sousedství a hlavními principy tohoto posíleného partnerství mělo být spoluvlastnictví,
diferenciace a kondicionalita.111

Opět se opakuje fráze, že společnými hodnotami bude

demokracie, vláda práva, ochrana lidských práv stejně jako principy tržní ekonomiky,
udržitelného rozvoje a dobrého vládnutí. Současně bylo řečeno, že Východní partnerství bude
doplňovat stávající iniciativy, zvláště Synergie Černého moře (Black Sea Synergy), která byla
zaměřená na regionální spolupráci kolem Černého moře.
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Navíc Evropská unie při snaze zajistit dosažení příměří vyslala nejasný signál, který byl u blízkovýchodních
partnerů přijat s rozpaky – byly totiž vyslány dvě delegace, jedna francouzského prezidenta Sarkozyho, který se
stále ještě považoval za předsedající zemi, a delegace českého předsednictví, které navíc způsobilo rozruchy
prohlášením tehdejšího tiskového mluvčího, že viníkem za rozpoutání celého konfliktu je Hamás, nikoliv Izrael.
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Presidency Conclusions, Brussels 19-20 March 2009,
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Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009.
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Ovšem Evropská unie kromě řešení problémů a rozjíždění nových iniciativ v oblasti
zahraniční politiky začala vážně pociťovat dopady globální finanční krize. Připravovala se na
další summit G20 v dubnu 2009 v Londýně a stavěla se do role lídra na světové scéně s cílem
zreformovat mezinárodní finanční systém. Současně ale začala postupně vydávat pokyny
k ochraně evropských ekonomik a začala se obávat budoucího vývoje, zvláště rostoucí
nezaměstnanosti.112 Vedle toho byla Evropská unie svědkem stále rostoucích tragédií ve
Středozemním moři, kdy stoupal počet ilegálních migrantů ze severní a subsaharské Afriky.
Evropská rada se ale jen odvolávala na Evropský pakt k imigraci a azylu a na svůj Globální
přístup k migraci s tím, že by měly být posíleny námořní síly v rámci agentury Frontex a měly
být urgentně přijaty další readmisní dohody se zeměmi jako Libye a Turecko.
Evropská unie měla ještě jednu vážnou starost, a to Lisabonskou smlouvu. Během
francouzského a českého předsednictví se intenzivně jednalo s Irskem, kterému byly dány
záruky v pro něho citlivých oblastech a Lisabonská smlouva byla 3. října 2009 opět
předložena irskému obyvatelstvu v referendu. Nakonec Irové smlouvu schválili, a Evropská
unie se tak začala připravovat na vstup nové smlouvy v platnost a na její implementaci.113 A
to samozřejmě v kontextu proběhlých voleb do Evropského parlamentu v květnu 2009 a tím
pádem v kontextu nového institucionálního nastavení, i když dvakrát po sobě byl předsedou
Evropské komise opět jmenován José Manuel Barroso. Smlouva tedy přinesla řadu změn, ale
jelikož tématem této práce je oblast zahraniční politiky, pozornost bude zaměřena jen na
změny v této oblasti.
Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009 a byla s ní spjata veliká
očekávání, zvláště s ohledem na zahraniční politiku. Jejím cílem mělo být posílení zahraniční
politiky, její koherence, efektivita a koordinovanost s hlavním cílem, aby „Evropská unie
hovořila na mezinárodní scéně jedním hlasem“(o čemž mimo jiné hovořila již Maastrichtská
smlouva). Ustanovení o vnější akci EU (external action) zůstávají v Lisabonské smlouvě ve
dvou smlouvách, tzn., že komunitární záležitosti evropské vnější akce se nachází ve Smlouvě
o fungování Evropské unie (TFEU, přejmenovaná Smlouva zakládající Evropské
112

Svou roli zde sehrálo předsednictví České republiky, které předsedalo Radě EU, a zastupovalo tak Evropskou
unii na summitu G20 v Londýně. Prioritou české vlády i evropských představitelů bylo stabilizovat jednotlivé
ekonomiky, zavázat se k dodržování všech závazků, hlavně Paktu stability a růstu, bojovat proti protekcionismu
v mezinárodním obchodě, zajistit regulaci finančních trhů i poskytnout více finančních prostředků mezinárodním
finančním institucím, aby mohly řešit nastalé problémy. Výsledky českého předsednictví v Radě EU, Evropa bez
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kvůli stížnostem tehdejší vládní strany ODS na protiústavnost Lisabonské smlouvy a následně kvůli podmínce
tehdejšího prezidenta Václava Klause, který si jako podmínku pro svůj podpis vyžádal výjimku z Listiny
základních práv EU, aby nedošlo k prolomení tzv. Benešových dekretů.
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společenství) a ustanovení týkající se mezivládní Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
se nachází ve Smlouvě o Evropské unii (TEU), takže je patrné, že jde v této oblasti o
spolupůsobení komunitárních a mezivládních prvků a právě jejich koherence byla cílem nové
smlouvy. V článku 3, odstavec 5 Smlouvy o Evropské unii je uvedeno, že „ve svých vztazích
s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých
občanů. Přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k solidaritě a
vzájemné úctě mezi národy, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby,
ochraně lidských práv, především práv dítěte, a k přísnému dodržování a k rozvoji
mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace spojených národů.“ 114
Evropská unie získala právní subjektivitu, čímž podle expertů posílí svou roli vůči
třetím zemím. Evropská rada je zodpovědná za určování strategických zájmů a cílů Unie pro
všechny vnější akce Evropské unie, čímž došlo k posílení Evropské rady oproti předešlým
smlouvám, kde se jen hovořilo o roli Evropské rady ve vztahu ke společné zahraniční a
bezpečnostní politice. Mělo tak dojít ke koherenci a koordinaci všech činností s vnějším
rozměrem, ala na druhou stranu byla posílena mezivládní dimenze. Co se týče komunitárních
oblastí, jde o oblasti obchodu, rozvojové a humanitární pomoci (kdy se bude moci poprvé
hlasovat kvalifikovanou většinou) a další politiky spolupráce se třetími zeměmi. Lisabonská
smlouva dále mění obecná ustanovení v povaze Společné zahraniční a bezpečnostní politiky:
že tato politika bude založena na dosažení stále většího stupně konvergence mezi činnostmi
členských států, že Smlouva zaváže členské státy dodržet činnosti Unie v oblasti společné
zahraniční a bezpečnostní politiky, že konzultace mezi členskými státy se stanou určujícím
společným přístupem a nakonec že před podniknutím nějaké akce na mezinárodní scéně či
vstoupením do jakéhokoliv závazku, který může mít dopad na zájmy Unie, by členské státy
měly konzultovat s ostatními tyto kroky v rámci Evropské rady nebo Rady ministrů tak, aby
byla Unie schopna uhájit své zájmy a hodnoty na mezinárodní scéně. Členské státy by měly
prokázat vzájemnou solidaritu.115
Evropská komise na základě Smlouvy ztratila tzv. právo iniciativy a přešlo na novou
funkci – na Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je
současně místopředsedou Komise. Tím se opět posílil mezivládní prvek společné zahraniční
politiky, ale na druhou stanu v jednom případě navíc je možné využít hlasování
kvalifikovanou většinou (tedy rozšíření o jednu oblast oproti minulé smlouvě: rozhodnutí o
114
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britského Parlamentu, kde jsem v listopadu 2012 působila na stáži.
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akci na základě návrhu Vysokého představitele po specifické žádosti Evropské rady), jinak
všechny oblasti týkající se bezpečnosti a obrany zůstávají v rovině jednomyslnosti. Byla
zachována možnost konstruktivní abstence, možnost posílené spolupráce i tzv. bezpečnostní
brzda (možnost zablokovat hlasování kvalifikovanou většinou z důvodu „životního“ [nikoliv
důležitého, jak bylo předtím] národního zájmu). Nově se zavádí „klauzule solidarity“, která
zavazuje členské státy nabídnout vzájemnou pomoc v případě teroristického útoku a
přírodních katastrof a může mít dopad na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.
Jak již bylo výše krátce uvedeno, Lisabonská smlouva vytvořila novou pozici
Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a bylo to experty
považováno za jednu z nejdůležitějších změn v rozhodovacím procesu evropské zahraniční
politiky. Klíčovou charakteristikou je, že Vysoký představitel je zodpovědný jak za
komunitární oblasti vnějších činností, tak i za mezivládní společnou zahraniční a bezpečnostní
politiku, proto se o něm hovořilo jako „double-hatted“.116Vznik této funkce vycházel jak ze
snahy zajistit větší koherenci mezi těmito dvěma oblastmi, tak i jako následek zrušení
šestiměsíčního předsednictví, čímž se měla zajistit kontinuita. Proto má na starosti:
implementaci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, zodpovědnost reprezentovat EU
navenek, pravidelně konzultovat zahraniční záležitosti s Evropským parlamentem (což bylo
též převzato od rotujících předsednictví) a právo navrhnout jmenování Zvláštních vyslanců
Evropské unie a řídit je. Jako místopředseda Evropské komise je navíc zodpovědný za
koordinaci všech aktivit Komise se zahraničním přesahem, tzn. zvláště obchod, rozvojovou
pomoc a rozšíření a navíc permanentně předsedá Radě pro zahraniční záležitosti (též převzato
od předešlých rotujících předsednictví) se svým právem svolat mimořádné jednání a nebo na
základě žádosti členského státu. Navíc vůči předsedovi Evropské komise má významné
postavení, neboť jako jediný ze své zvláštní dvojfunkce nemůže být předsedou Evropské
komise donucen k rezignaci, z čehož může čerpat svou autoritu před ministry zahraničních
věcí členských zemí.
Dalším novým ustanovením Lisabonské smlouvy ve vztahu k Vysokému
představiteli je skutečnost, že pokud Evropská unie definuje svou pozici ohledně záležitosti,
která je projednávána Radou bezpečnosti OSN, tak členské státy, které jsou členy Rady
bezpečnosti mohou pozvat Vysokého představitele, aby prezentoval pozici Evropské unie.
Samozřejmě se to týká pouze prezentování stanovisek, neboť Evropská unie získala právo
hovořit před Radou bezpečnosti, nikoliv však hlasovat. Ovšem i když toto nebylo výslovně
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uvedeno v předcházejících smlouvách, již to byla praxe Evropské unie, jak potvrdil na
speciálním jednání Zahraničního výboru House of Commons Javier Solana.
Další novou funkcí, vytvořenou Lisabonskou smlouvou, je prezident Evropské rady,
který též převzal předsedání od rotujících předsednictví a jedná se tudíž o stálé místo na 2,5
roku s možností opětovného jmenování. Cílem má být stejně jako u předešlých ustanovení
zajištění koherence a konzistence zahraniční politiky Evropské unie. Předseda Evropské rady
má stejně jako Evropská rada právo určovat strategické zájmy a cíle Unie ve svých vnějších
akcích a současně ze své funkce předsedy Evropské rady má zajišťovat kohezi a konsensus
v rámci této instituce. Navíc má právo svolat mimořádné jednání Evropské rady s cílem
definovat evropskou strategii „čelíc novému mezinárodnímu vývoji“.117 Co se týče jeho role
na mezinárodní scéně, má Unii zastupovat ve věcech týkajících se společné zahraniční a
bezpečnostní politiky, a bez ohrožení pravomocí Vysokého představitele.118 Od začátku
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost tak bylo jasné, že nově jmenovaní představitelé
v těchto funkcích budou muset řešit jistá „bílá místa“ v Lisabonské smlouvě a že až teprve
vlastní praxí budou jejich portfolia přesně definována a budou ujasňovány vzájemné vztahy,
což platilo i k již zmíněnému vztahu s předsedou Evropské komise.
A v neposlední řadě Lisabonská smlouva přinesla vytvoření Evropské služby vnější
akce, která má být k dispozici Vysokému představiteli a je pod jeho řízením. Tato služba
vnější akce měla být vytvořena z relevantních oddělení Evropské komise a Generálního
sekretariátu Rady včetně sekundovaných diplomatů z národních států. Tímto složením
z několika institucí a úrovní se též počítalo s obsažením jak komunitární úrovně, tak úrovně
mezivládní. Ovšem během vyjednávání mezi členskými státy tato služba vyvolávala časté
politické kontroverze, neboť u některých členských států znamenala pozitivní zrod evropské
diplomacie, která by mohla posílit rozvoj odlišné, konečně koherentní zahraniční politiky a
tím přítomnosti Evropské unie na mezinárodní scéně. Pro jiné členské státy to naopak
znamenalo ohrožení mezivládního charakteru společné zahraniční a bezpečnostní politiky a
dokonce i hrozbu národním ministerstvům zahraničí a národních zahraničních politik. Co se
týče samotného ustanovení Evropské služby vnější akce v Lisabonské smlouvě, tedy její
konkrétní složení a fungování, to bylo ponecháno až po jmenování Vysokého představitele,
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ministrů zahraničních věcí. Ovšem ještě zde významnou roli při zastupování Evropské unie navenek hraje
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který měl předložit plán, o kterém měla rozhodnout Evropská rada na svém následujícím
jednání. Proto Evropská služba vnější akce začínala od prosince 2009 zcela od počátku, byť
se konaly menší přípravné práce ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost.119Což
obnášelo vyjasnění řady otázek (jako například počet evropských diplomatů, zda budou
„kvóty“ pro národní diplomaty, zda bude sloužit i předsedovi Evropské rady nebo zda jen
Vysokému představiteli, jak by měla být nová služba financována, kde bude v Bruselu sídlit,
jak bude ošetřena diplomatická imunita atd.) a to se vše mělo řešit hned v následujících
měsících roku 2010.
Ještě zbývá uvést otázku zastoupení Evropské unie jako takové ve třetích zemích,
tedy tzv. delegace Evropské unie. Před Lisabonskou smlouvou měla ve třetích zemích
zastoupení Evropská komise na základě její odpovědnosti v otázkách obchodu a přidělování
rozvojové pomoci, ale postupem času začala tato zastoupení být aktivnější a viditelnější i
v jiných oblastech jako v politice rozšíření nebo Evropské politice sousedství. Proto vstupem
Lisabonské smlouvy v platnost se delegace Evropské komise ve třetích zemích a u
mezinárodních organizací přeměnily v delegace Evropské unie a dalo se předpokládat, že tyto
delegace začnou být aktivní i v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky, což i
konkrétně znamenalo přesunutí delegací pod řízení Vysokého představitele, čímž dřívější
pouhé komunitární kompetence byly doplněny kompetencemi mezivládními v rámci řešení
agendy společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Současně tyto delegace mají
spolupracovat (nikoliv nahrazovat, jak se též objevovalo v debatách před vstupem smlouvy
v platnost) se zastupitelskými úřady členských států EU a celkově si mají tyto zastupitelské
úřady vzájemné vypomáhat, např. v případě řešení problému občana z jiného členského státu
EU, pokud daný stát nemá v zemi diplomatické zastoupení.
V prosinci 2009 se tedy konal summit Evropské rady, který nejenže uvítal vstup
smlouvy v platnost, ale i odsouhlasil nové funkce: předsedu Evropské rady Hermana Van
Rompuy a Catherine Ashton jako novou Vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku. Současně Evropská rada vyzvala Catherine Ashton, aby urychleně
předložila návrh na organizaci a fungování Evropské služby vnější akce s tím, že by návrh
měl být přijat do konce dubna 2010.120 Zahraniční politika Evropské unie se tak dostala do
fáze uskutečňování změn a institucionálních přesunů. Již během vyjednávání o portfoliu a
pravomocí nového Vysokého představitele začínalo být zřejmé, že úkol to bude nesmírně
119
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těžký a že by proces evropské zahraniční politiky mohl být zpomalen. Ale v té době si to
nikdo příliš neuvědomoval, neboť nejenže se Evropská unie již příliš dlouho zabývala
interním reformním procesem, ale na Evropskou unii začala již tvrdě dopadat globální
finanční krize.
Na prosincovém summitu se sice už hovořilo o nejhorší krizi ve světové ekonomice
od 30. let 20. století, ale podle Evropské unie ekonomická situace začala projevovat znaky
stabilizace a rostoucí důvěry, přičemž podle Evropské rady předpovědi na rok 2010
předpovídaly slabé obnovení s tím, že v roce 2011 by se měl vrátit silnější růst.121 Proto se
začalo hovořit i o nové ekonomické a sociální strategii Evropa 2020, která měla být spuštěna
na nadcházejícím jarním summitu v roce 2010. Vedle ekonomických a sociálních výzev se
pozornost opět věnovala i vnitřní a vnější bezpečnosti, neboť se během švédského
předsednictví (druhá polovina roku 2009) podařilo dojednat a přijmout nový program pro
justici a vnitro, tzv. Stockholmský program pro léta 2010-2014, a to nejen z důvodu
pokračování budování zóny svobody, bezpečnosti a spravedlnosti na území Evropské unie, ale
i z důvodu reakce na nové výzvy a na nové možnosti, které otevírala Lisabonská smlouva.
Program tak navrhl vypracování interní bezpečnostní strategie, která by měla ještě
více přispět k posílení bezpečnosti v rámci Evropské unie. Zároveň bylo řečeno, že Evropská
unie musí chránit své občany před nežádoucími vstupy skrze integrovanou kontrolu hranic a
vízovou politiku.122 V návaznosti na to bylo jasně řečeno, že komplexní evropská migrační
politika zůstává pro Evropskou unii klíčovou prioritou s odkazem na Evropský pakt
k imigraci a azylu stejně jako dosažení společné vízové politiky do roku 2012. Podle
Evropské rady bylo nezbytné předcházet, kontrolovat a bojovat s ilegálním přistěhovalectvím,
čehož jsou čím dál většími svědky jižní země Evropské unie, přičemž vnější dimenze při
zajišťování vnitřní bezpečnosti Unie má hrát čím dál větší úlohu ve všech evropských
politikách.123
Na začátku roku 2010 tak přebírá předsednictví, ale již podle nového ustanovení
Lisabonské smlouvy, Španělsko. Jednalo se proto o předsednictví jen v rámci Rady ministrů,
a Španělsko se tak stalo první členskou zemí, která měla za úkol Smlouvu implementovat a za
chodu nově nastavovat mechanismy, definovat nově vzájemnou institucionální spolupráci a
pomáhat při ustavování nových institucí. Vedle toho mělo Španělsko i své vlastní priority,
121
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které se i přes změněný kontext snažilo prosadit. A logicky se jedna z priorit týkala oblasti
Středomoří.

3. 6 Předsednictví Španělska v Evropské unii v roce 2010
Španělsko jako země s tradičně aktivním proevropským přístupem se na
předsednictví intenzivně připravovalo. Jednalo se již o jeho čtvrté předsednictví, přičemž ta
předcházející v letech 1989, 1995 a 2002 byla obecně hodnocena jako velice úspěšná. Proto
bylo pro Španěly jejich předsednictví nejen výzvou, jak naplnit daná očekávání, ale též
výzvou, jak zásadním způsobem posílit a zviditelnit Evropskou unii na světové scéně, což
bylo v té době vnímáno jako jedna z klíčových priorit evropské agendy.
Příprava předsednictví probíhala v relativně nejistém rámci, neboť osud Lisabonské
smlouvy, která nově definovala režim předsednictví, byl dlouhou dobu nejasný, proto Španělé
počítali s oběma variantami – s plným i „oslabeným“ předsednictví. Podle slov španělského
premiéra José Luise Rodrígueze Zapatera španělské předsednictví nemělo být jen pouhým
řízením chodu evropských institucí, mělo být ambiciózní a plné nových iniciativ a politických
kroků, které posílí Unii jako celek. Pokud by přišla na řadu varianta oslabeného režimu
předsednictví, premiér Zapatero to neviděl jako nevýhodu předem danou, nýbrž spíše jako
dobrou příležitost pro Španělsko „zanechat stopu“ při uvádění nových ustanovení do praxe a
při rozdělování moci na základě Lisabonské smlouvy.124
Prvním nezbytným krokem pro přípravu předsednictví bylo nalezení konsensu mezi
všemi politickými aktéry na národní úrovni, aby byl zajištěn nejen hladký průběh
předsednictví, ale aby došlo i k efektivnějšímu prosazování španělských priorit na půdě
jednotlivých evropských institucí. Proto po ustavení vlády po parlamentních volbách v březnu
2008 ministr zahraničních věcí Miguel Ángel Moratinos předložil hned na prvním zasedání
vlády zprávu o nejdůležitějších bodech příprav španělského předsednictví.
Hlavní cíle předsednictví představovaly: obnova a oživení ekonomiky Evropské
unie, posílení občanských a sociálních práv občanů Evropské unie při zajištění jejich
bezpečnosti a nakonec dosažení zviditelnění Evropské unie na světové scéně. Ve vztahu
k obnově ekonomiky - Španělsko bylo zastáncem jak větší role Evropské komise, aby mohla
přicházet

s novými

iniciativami,

tak

i

posílení

rozhodovacích

pravomocí

Rady

v ekonomických otázkách (premiér Zapatero navíc prohlásil, že se v tomto plně shoduje
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s francouzským prezidentem Sarkozym a jako socialistický premiér podpořil znovuzvolení
spíše liberálního José Manuela Barrosa předsedou Evropské komise). Dále se chtělo
Španělsko věnovat revizi Lisabonské strategie, která měla proběhnout na jarním summitu
Evropské rady v roce 2010, a přispět k definování nového dokumentu Evropa 2020, který by
reflektoval aktuální problémy a představoval by návod, jak se co nejrychleji dostat
z ekonomické krize s důrazem na sociální dimenzi. Tento bod navíc zdůraznil státní tajemník
pro EU Diego López Garrido při prezentaci priorit v Komisi pro EU španělského Parlamentu
s tím, že sociální dimenze „post-Lisabonské strategie“ měla být mnohem více zdůrazněna než
tomu bylo v minulých letech.125 Navíc Španělsko jako země, která se (jako pozorovatel)
účastnila summitů G20, chtěla maximálně podporovat Evropskou unii v její snaze nalézt
globální řešení problémů světové ekonomiky a účastnit se definování nových mezinárodních
pravidel.
Co se týkalo druhého cíle, tedy posílení občanských a sociálních práv občanů
Evropské unie při zajištění jejich bezpečnosti, španělský premiér byl toho názoru, že
Evropská unie jako systém efektivní sociální ochrany, jako model rovnosti příležitostí
vedoucí k blahobytu občanů, měl být posílen a navíc v době globalizace a rostoucí nejistoty
měl být prezentován jako možný vzor vládnutí pro další země. V oblasti bezpečnosti se proto
věnovala pozornost migraci a vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Španělské předsednictví
v tomto navázalo na švédské předsednictví a na jeho Stockholmský program. Španělé chtěli
zvýšit pravomoci Evropské agentury pro kontrolu vnějších hranic Frontex, dále zásadním
způsobem bojovat proti ilegálnímu přistěhovalectví a navíc se pokusit uzavřít na evropské
úrovni další dohody o navracení ilegálních přistěhovalců se třetími zeměmi. V neposlední
řadě bylo cílem Španělska pokusit se vypracovat „Evropskou strategii pro vnitřní
bezpečnost“, jak již bylo zmíněno na prosincovém summitu. Měla být doplněním současné
Evropské bezpečnostní strategie vypracované Javierem Solanou v roce 2003 a aktualizované
na konci francouzského předsednictví.
Třetí cíl představovalo snahu španělského předsednictví zviditelnit postavení
Evropské unie ve světě. Hlavním úkolem bylo nejen naplnění agendy nových postů jako stálý
předseda Evropské rady či Vysoký představitel pro zahraniční věcí a bezpečnostní politiku,
ale i zahájení práce evropské služby vnější činnosti, kterou Španělé považovali za klíčový
nástroj pro zvýšení vlivu jak Unie, tak vlivu svého. Vedle toho, v rámci vnějších vztahů, byl
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kladen důraz na posílení role Evropské unie v Latinské Americe, což bylo do určité míry
vnímáno i jako reakce na to, že Španělsko zde ztrácelo svou tradiční funkci prostředníka mezi
tímto kontinentem a Evropskou unií, neboť stále větší vliv zde získávaly Spojené státy
americké po nástupu Baracka Obamy do funkce. K tomu měla být značná pozornost věnována
vztahům s Afrikou, kdy se měl prohloubit politický dialog mezi Evropskou unií a Afrikou, a
to na třech úrovních: na úrovni bilaterální s každým státem zvlášť, dále na úrovni regionální a
subregionální s jednotlivými regionálními africkými organizacemi a nakonec na úrovni
kontinentů se snahou dát další impuls Strategii EU-Afrika, která byla vypracována a přijata za
portugalského předsednictví ve druhé polovině roku 2007.
Na to měla navazovat aktualizace středomořské dimenze vnějších vztahů EU, tedy
pokračovat v rámci Unie pro Středomoří a pokusit se svolat euro-středomořský summit na
nejvyšší úrovni po roce paralýzy ke konci předsednictví v červnu, uspořádat bilaterální
summit EU-Maroko a navíc chtělo Španělsko pozitivním způsobem ovlivnit vztahy Evropské
unie s Tureckem, neboť jejich vzájemné bilaterální vztahy byly na výborné úrovni (na rozdíl
od Francie), též díky jejich společnému projektu Aliance civilizací, který měl vést k
vzájemného porozumění a dialogu s arabským světem.126
Samozřejmostí mělo být vedení bilaterálních summitů Unie s řadou světových
aktérů, přičemž zvláštní pozornost měla být věnována jak summitu se Spojenými státy
americkými, tak summitu s Ruskem. Španělsko tedy očekávalo od svého předsednictví hodně,
ale i Evropská unie očekávala hodně od Španělska. Mezi evropskými představiteli v té době
totiž panoval názor, že Evropská unie si již nemůže dovolit čekat a měla by jednat v měnícím
se mezinárodním prostředí. Měla by získat vliv za hranicemi a zároveň v rámci svých hranic
dokázat svým občanům, proč Evropská unie existuje. Že tu byla podle slov evropských
představitelů pro jejich ochranu, blahobyt a zajištění lepší budoucnosti.127
Ovšem otázky blahobytu a lepší budoucnosti se najednou začaly vznášet více než
kdy předtím, neboť se začala radikálním způsobem zhoršovat ekonomická situace Řecka, až
kvůli němu byl svolán mimořádný neformální summit zemí eurozóny v únoru a hned na to i
před samotným jednáním Evropské rady v březnu 2010. Již se hovořilo o nutnosti stabilizovat
finanční trhy, ekonomiky zemí eurozóny a začít řešit situaci v Řecku, které ale ještě
nepožádalo o finanční pomoc. Španělsko tedy začalo své předsednictví zaměřovat hlavně na
126
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ekonomické záležitosti a mezitím se ještě muselo vypořádávat s institucionálními nejasnostmi
ohledně Lisabonské smlouvy. Španělsko v Bruselu zaujalo postoj „servisu“ ve vztahu
k novým institucím a i když se na začátku spekulovalo, zvláště v médiích, že bude docházet
ke konfliktům mezi novým bruselským zázemím a národními diplomaty, nestalo se tak a
Španělsko díky svému dlouholetému proevropskému postoji podporovalo posílení evropských
institucí na úkor národní dimenze. Což ale samozřejmě mělo dopad na instituci jako takovou,
kdy od vstupu Lisabonské smlouvy se předsednictví členských zemí stalo méně viditelnou
záležitostí.
Ale přesto se Španělsko mohlo profilovat alespoň v některých agendách. Ve vztahu
ke Středomoří došlo k určitému posunu po komplikovaném vývoji v roce 2009 a zastavení
všech politických aktivit v rámci Unie pro Středomoří. Hned v lednu se konalo ad hoc jednání
ministrů zahraničních věcí Egypta, Francie, Jordánska, Tunisu a Španělska, kteří se dohodli
na potvrzení nového generálního tajemníka Unie pro Středomoří – jordánského diplomata
Ahmeda Masadeha, který byl potenciálním kandidátem již od konference v Marseille. Cílem
tohoto kroku bylo odblokovat fungování Unie pro Středomoří, tedy konečně zahájit práce
Sekretariátu, s jehož existencí většina členských zemí souhlasila. Též to bylo potřebné
s ohledem na Španělskem plánovaný summit Unie pro Středomoří na nejvyšší úrovni
v červnu. Nakonec tedy 3.března během jednání seniorních úředníků došlo ke schválení
Statutu Sekretariátu a k mandátu generálního tajemníka Unie pro Středomoří, čímž se Unie
stála realitou.
Následně se 7. března konal první summit Evropské unie s Marokem, a to
v Granadě, na speciální pozvání španělského premiéra Zapatera. Evropskou unii
reprezentovali předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, předseda Evropské komise
Barroso, komisař pro obchod Karel de Gucht a komisař pro rozšíření a Evropskou politiku
sousedství Štefan Füle. Maroku byl 13. října 2008 udělen privilegovaný statut, jak již bylo
uvedeno výše, a stalo se tak první zemí Evropské politiky sousedství, která hodlala
s Evropskou unií významně prohloubit vztahy. Tento summit pak měl vést ke
zhodnocení implementace uděleného

statutu.

Předseda

Komise

Barroso

hovořil

o

strategickém partnerství s Marokem z důvodu společné historie a zájmů, o ukázce toho, jak
byl posílen politický dialog s Marokem a že cílem je posílení vzájemných vztahů, zvláště těch
ekonomických: "The EU-Morocco summit is an unprecedented event that attests to the
pioneering nature of the EU-Morocco partnership. Morocco's geographical proximity and
our common history and interests make it a major strategic partner, and it has opted for
closer relations with the EU. The Granada summit demonstrates the strengthening of our
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political dialogue since Morocco was granted advanced Status in 2008. It indicates our joint
ambition to move forward and forge closer links, particularly in economic affairs."128
Na závěr summitu byla podepsána společná deklarace, i když mnohem více si
evropská média všímala zastoupení Evropské unie, neboť se jednalo o jeden z prvních
summitů se třetí zemí v rámci nového režimu Lisabonské smlouvy. Překvapující byl fakt, že
nebyla přítomna Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine
Ashton a naopak byl přítomen jak předseda Evropské komise, tak i předseda Evropské rady,
což se posléze stalo i zvyklostí na dalších summitech s ostatními státy. Co se tedy týče
samotné deklarace, ta zdůrazňovala, že se jednalo o první summit se středomořskou zemí po
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, která podle této deklarace nabízela „nové výhledy pro
odlišné vztahy s partnery Evropské unie“.129 Poté následovalo potvrzení Evropské unie a
Maroka jako partnerů v globálním světě a jazyk deklarace se opět odvolával na prohlášení
podobná v Barcelonské deklaraci: „The EU and Morocco have the same desire to construct
their partnership in the field of foreign relations on the basis of their adherence to the shared
values of democracy, the rule of law and human rights….Morocco and the EU emphasise that
this Summit is part of an ambitious move to deepen relations between the two shores of the
Mediterranean in order to make the region an area of stability, peace and shared
prosperity.“130
Evropská unie spolu s Marokem podpořily úsilí Spojených národů nalézt řešení
konfliktu na Západní Sahaře, což se v předcházejících deklaracích příliš nezmiňovalo, a
zdůraznila se podpora regionální integraci v rámci Unie arabského Maghrebu, která bohužel
podle obou stran čelila problémům. Současně plně vyjádřily podporu fungování Unie pro
Středomoří a celkově vyzvaly všechny strany blízkovýchodního konfliktu, aby se hledala
patřičná řešení pro nalezení míru. Dalšími otázkami bylo posílení bezpečnosti, a to jak
v oblasti Sahelu, tak i co se týče migrace, kde bylo jasně řečeno, že tento problém musí být
řešen globálním přístupem (tedy podle Globálního přístupu EU k migraci), a readmisní
dohody o navracení musí být fundamentální součástí vztahů mezi EU a Marokem. Ve vztahu
ke společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politice, Maroko na základě této dohody
potvrdilo svůj zájem zapojovat se do evropských misí a současně podpořilo projekt Aliance
civilizací. Poté se v deklaraci hodnotí dosavadní vývoj a implementace privilegovaného
statutu od roku 2008, přičemž se stanovily konkrétní oblasti, kde by se měla nadále
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prohlubovat spolupráce: ustavení a fungování společného parlamentního výboru EU –
Maroko, účast Maroka na programech Evropské unie (na základě protokolu Asociační dohody
s EU), technická a finanční spolupráce (tedy mít dostatek financí pro tuto spolupráci na
základě nového Národního indikativního programu pro léta 2011 - 2013), obchodní smlouvy
(hovořilo se o zóně volného obchodu a o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a
rybami), zelená a obnovitelná energie (kde se vyzdvihuje marocký solární plán jako možný
vzor pro projekty v rámci Unie pro Středomoří) a nakonec integrace transevropských sítí.
Deklarace nakonec uvádí, že s Marokem bude v roce 2010 uzavřen nový Akční plán ENP,
neboť ten předešlý, uzavřený v roce 2005, do té doby vyprší.
Španělský tisk hodnotil tento summit pozitivně, stejně jako evropští představitelé,
ovšem pak pro Španělsko přišlo veliké zklamání v podobě zrušení summitu Evropské unie se
Spojenými státy americkými, kdy se americký prezident Barack Obama omluvil pro
vytíženost, což španělské kruhy nesly velmi težce, a poté se neuskutečnil z důvodu opětovné
(nebo spíše neustálé) vážné situace na Blízkém východě ani summit Unie pro Středomoří na
nejvyšší úrovni plánovaný na červen. V květnu se francouzské a egyptské předsednictví spolu
se Španělskem rozhodly odložit tento summit s argumentem, že se snažily dát více času
nepřímým rozhovorům, které byly zahájeny v dubnu mezi Izraelem a Palestinou. Ovšem
španělská média informovala o hrozbě arabských států, že pokud by měl osobně přijet
izraelský ministr zahraničních věcí Avigdor Lieberman, tak budou bojkovat jak jednání
ministrů, tak i samotný summit.
Navíc Evropská unie již byla plně pohlcena řešením finanční krize, neboť Řecko
v květnu požádalo o finanční pomoc, a vrhlo tak zvláště země eurozóny do spirály propadu a
nejistoty. Proto se začalo pracovat na vytvoření tzv. Evropského finančního stabilizačního
mechanismu a Evropská unie začala velmi zdůrazňovat, že se plně zaktivizuje pro zachování
evropského sociálního modelu a zajistí tvorbu nových pracovních míst. Byla proto spuštěna
nová strategie Evropa 2020 a aby se skutečně naplnilo heslo „Evropa pro občany“ (vycházeje
z aktuálních evropských průzkumů mínění), vypracovala se navíc evropská strategie pro
vnitřní bezpečnost.
Jinak ale bylo španělské předsednictví hodnoceno se smíšenými pocity, a to nejen
kvůli tomu, že nemělo přílišný úspěch v otázkách zahraniční politiky, jak bylo uvedeno
výše131, ale i se různě hodnotila neviditelná role španělského premiéra Zapatera. Na jedné
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straně diplomaté poukazovali na novou, omezenou roli národních předsednictví ve stínu
nových evropských figur, proto se nejvyšší představitelé členských zemí nemohou tolik
profilovat, jako tomu bývalo v minulých letech, na druhou stranu ale někteří evropští
diplomaté pokazovali na jiné vysvětlění, a to, že se ve Španělsku již začala vážně zhoršovat
ekonomická situace, a nechtělo tak na sebe upoutat příliš pozornosti.
Každopádně bylo evidentní, že vážná ekonomická situace začala zcela jasně
opanovat evropskou agendu a že otázky zahraniční politiky Evropské unie se začaly dostávat
mimo hlavní pozornost evropských představitelů.132 A pokud se dostaly, tak jen jako řešení
akutních problémů. Francie a Španělsko se rozhodlo přispět k řešení situace na Blízkém
východě a rozhodly se svolat odložený summit Unie pro Středomoří na 21. listopadu do
Barcelony s tím, že pozvaly i amerického prezidenta Baracka Obamu, aby se podařilo obě
strany konfliktu dostat k jednacímu stolu. Ovšem na začátku listopadu se nepřímé rozhovory
opět zastavily a egyptské předsednictví podmínilo konání summitu tím, že Izrael projeví
gesto, které jednání obnoví. Ovšem nově zvolený premiér Benjamin Netanjahu naopak
oznámil výstavbu 1,300 dalších osad ve východním Jeruzalémě, čímž se zcela rozhodlo o
nekonání listopadového summitu. Francie, Španělsko a Egypt se rozhodly odložit summit na
neurčito.133
Konec roku 2010 ale znamenal obrovskou změnu ve vztazích Evropské unie ke
Středomoří a Blízkému východu. V prosinci byly jednou osobní tragédií v Tunisu rozpoutány
revoluce v zemích severní Afriky a Blízkého východu, tzv. Arabské jaro, které zcela změnilo
tvář tohoto regionu. Jakým způsobem pak následně na tento vývoj reagovala Evropská unie,
je předmětem následující podkapitoly.

pozitivně. Navíc se podařilo pokročit v přístupovém procesu s Chorvatskem a dokonce se podařilo otevřít jednu
kapitolu s Tureckem. V bezpečnostní oblasti se spustila operace Atalanta pro boj s piráty v Indickém oceánu a
vyslaly se záchranné týmy na pomoc na Haiti a Chile po silných zemětřeseních.
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Presidenty, 1 July – 31 December 2010. http://www.government.se/content/1/c6/12/88/73/9fc3303c.pdf
133
http://www.europeanvoice.com/article/2010/11/eu-mediterranean-summit-cancelled/69413.aspx

76

3.7 Arabské jaro a Evropská unie
V roce 2010, jak bylo uvedeno výše, se pozornost Evropské unie plně ponořovala do
aktuálního ekonomického vývoje jak ve světě, tak i v rámci Evropské unie, zvláště
v eurozóně. Situace v Řecku začala přinášet otazníky nad stabilitou eurozóny a její
akceschopností řešit nastalé problémy, v některých případech otazníky i nad životaschopností
tohoto evropského ekonomického modelu. Současně zablokovaná situace na Blízkém
východě a zastavení blízkovýchodních mírových rozhovorů zakryla fakt, že region
Středomoří se pomalu chystal na generační změnu politických vůdců. Režimy zemí severní
Afriky a Blízkého východu byly charakteristické tím, že vládní garnitury jednotlivých států
vládly celé generace bez transparentních demokratických procesů a právě rok 2010 byl rokem
přípravy jednotlivých režimů na očekávané změny.
Již v roce 2009 se konaly prezidentské volby v Alžírsku, kterým předcházela změna
ústavy, aby dosavadní prezident Abdelaziz Bouteflika (vládnoucí od roku 1999) mohl
kandidovat potřetí za sebou.134 Ve volbách následně získal 90% všech hlasů a přes jasně
prokázané volební podvody byl znovu uveden do prezidentské funkce. Mezinárodní
společenství na to reagovalo uvítáním výsledku a klidného procesu voleb a ze strachu
z možného vítězství místních islamistů nebo jejich většího vlivu radši nekomentovalo
neregulérní vývoj a následný průběh voleb. Evropská unie, v tomto případě vedená Francií,
gratulovala k výsledku, aniž by se nějak pozastavila nad odvrácenou stranou vítězství. Obecně
totiž panoval názor, že mnohem lepší je stabilita režimů, ať jsou plně demokratické či vůbec,
než rostoucí moc islamistů či dalších revolučních sil, které by tuto stabilitu mohly ohrozit.135
Po proběhlých volbách se však společnost příliš nesmířila s pokračováním prezidenta
Boutefliky, který navíc začal být vážně nemocný. Alžírsko tak začalo pomalu zažívat sociální
nepokoje způsobené obrovskou korupcí, nedostatkem veřejných služeb a dohady mezi vládní
garniturou.
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Toto je tedy další důvod, proč Evropská unie nevěnovala příliš pozornosti přípravě
voleb očekávaných po roce 2010 a možnosti naplnit mnohé deklarace z mnohých předešlých
euro-středomořských setkání, tedy posílit demokratizační procesy, ochranu lidských práv a
základních svobod a vytvářet oblast míru, demokracie a prosperity. Místo toho očekávala
klidné předání moci a generační výměnu, aniž by se nějak více angažovala. A to i přesto, že
severní Afrika již zažívala sociální napětí, zhoršování ekonomické situace a křehkost
stávajících režimů. Experti poukazovali na to, že noví lídři – „dědicové“ budou čelit menšímu
přijetí veřejností než jejich otcové, elity budou více bojovat o podíl na moci a veřejný odpor
proti řízeným předávání moci bude narůstat. 136
Nejistota se tak vznášela nad Egyptem, který měl naplánované prezidentské volby na
září 2011 po 30 letech vlády prezidenta Husního Mubaraka. V roce 2005 a 2007 byly přijaty
ústavní dodatky, které dovolovaly kandidovat pouze Mubarakovi a jeho synovi Gamalovi a
několika málo dalším představitelům z vládnoucí Národní demokratické strany. Ovšem odpor
vůči tomuto omezení začal narůstat, a to nejen ve společnosti, ale i v rámci této strany. Navíc
zdraví Husního Mubaraka bylo již velmi slabé, rapidně se začala zhoršovat ekonomická
situace (například docházelo k obrovským nárůstům cen potravin) a z důvodu této
nespokojenosti začala opět narůstat popularita islamistického uskupení Muslimského
bratrstva. V Libyi vládl již od roku 1969 Muammar Kaddáfí, a i přesto, že byl relativně mladý
(bylo mu 68), se už též začalo spekulovat, že by mohlo dojít k předání moci. Ovšem Libye
v té době těžila ze svého mezinárodního otevření se a ze zájmu ostatních, obzvláště kvůli
svému důležitému postavení tranzitní země pro ilegální migranty, kvůli němuž se Evropská
unie snažila ještě více spolupracovat pro zastavení migrace navracením přistěhovalců již v
samotné Libyi zpět do zemí původu (do subsaharské Afriky).
Stejné mezinárodní pozornosti se dostávalo i Sýrii, která po letech úplné izolace a
narušení vztahů s řadou zemí se v roce 2008 opět dostala na výsluní mezinárodní scény.
Vedle zlepšení vztahů Sýrie s USA po zvolení amerického prezidenta Baracka Obamy
(předešlý prezident George W. Bush označil Sýrii za jeden ze států „osy zla“) se zlepšily i
vztahy s Evropskou unií, což bylo plně demonstrováno na pařížském summitu Unie pro
Středomoří v roce 2008. Důvodů bylo několik: zlepšení vztahů mezi Palestinou a Izraelem a
následné zahájení nepřímých rozhovorů, přispění Sýrie k dosažení dohody v Doha na konci
května 2008, která řešila situaci v Libanonu a došlo ke snížení napětí, a i v Evropě došlo
136
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k některým změnám vnímání důležitosti vzájemných vztahů (zvláště obava z rostoucího vlivu
Hizbaláhu a možnosti Sýrie omezit ho).137 Ovšem syrský prezident nehodlal ani přes tento
mezinárodní zájem nic měnit, jeho snahou bylo udržet status quo, své osobní výsadní
postavení a jeho strany Baas a zachovat stabilitu režimu, a to i cestou útlaku a potlačování
lidských práv.
Co se týče Tunisu, v říjnu 2004 se konaly prezidentské volby, které dosavadní
prezident Zine El-Abidine Ben Ali opět vyhrál se ziskem 95%. Vládl už takto od roku 1987,
ale v posledních letech propukl boj mezi klany blízkými prezidentovi. Ve vztahu k Evropské
unii byl Tunis vždy mezi aktivnějšími, neboť podepsané dohody přinášely prezidentovi Ben
Alimu jak prestiž doma, tak i na mezinárodní scéně. V roce 2005 byl přijat a podepsán Akční
plán s EU v rámci Evropské politiky sousedství a od té doby došlo k relativnímu
ekonomickému rozvoji, což vedlo k tomu, že Tunis byl první středomořskou zemí, která
zavedla s Evropskou unií zónu volného obchodu pro průmyslové výrobky. Navíc po Maroku
se Tunis stal druhou zemí, se kterou v roce 2010 začala Evropská unie jednat o možnosti
udělit privilegovaný statut.138 Ovšem současně, i přes tyto ekonomické výsledky, docházelo
ke zhoršování ekonomické a sociální situace běžného obyvatelstva, a to nejen těch
nejchudších vrstev. Tunis měl mnoho mladých vzdělaných obyvatel, kteří ale nemohli najít
práci a tato mladá generace nevěděla, jak z této situace ven.
17. prosince 2010 se před úřadem vlády upálil šestadvacetiletý prodavač
Muhammad Buazízí na protest proti špatným životním podmínkám a nezaměstnanosti. Jeho
smrt způsobila protesty po celé zemi, které vedly k tomu, že tuniský prezident Ben Ali 14.
ledna utekl ze země, a tím skončila jeho dlouhá autoritativní vláda. Tyto nepokoje a
demonstrace se následně rozšířily do okolních zemí. V Alžírsku byl v únoru 2011 zrušen
téměř dvacet let trvající výjimečný stav, v Egyptě po třiceti letech skončila vláda Husního
Mubaraka, který byl svržen, v Maroku král Muhammad VI. slíbil ze strachu vypuknutí
stejných

nepokojů

politické

změny

a

byla

posléze

upravena

marocká

ústava

s demokratizačními prvky, v Jemenu rozsáhlé protesty vedly k ozbrojenému povstání a země,
která se již dala definovat jako zhroucený stát, se dostala na pokraj občanské války. Prezident
Sálih byl vážně zraněn a utekl ze země s tím, že se v roce 2012 vrátil a předal vládu do rukou
viceprezidenta Hadiho, který začal s některými reformami. Po protestech v Jordánsku byl
králem Abdalláhem II. odvolán premiér i s celou jeho vládou, v Saudské Arábii král slíbil
137
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drobnější ekonomické ústupky a volební změny, v Bahrajnu po velikých protestech
nevládnoucí šíitské většiny král Hamad slíbil ekonomické změny, ale protesty neustaly, proto
v březnu povstání vojensky potlačil a reformy byly zastaveny.
Skutečně vážná situace s dalekosáhlými mezinárodními důsledky nastala v Libyi a
v Sýrii. Oba státy byly v posledních letech náhle Západem vyhledávanými zeměmi, o to větší
šok pak přišel s Arabským jarem. V Sýrii se snažil prezident Bašár Assad o změny ve vládě,
ale nepokoje se zvrhly v ozbrojené povstání, které následně přešlo do krvavé občanské války
bez jakéhokoliv náznaku, že by Assad odstoupil. Konflikt má trvání do současnosti a
mezinárodní společenství, zcela vyděšené i použitím chemických zbraní během tohoto
konfliktu, si dosud neví rady, neboť vojenská intervence se zdá s ohledem na komplikovanou
geopolitickou situaci regionu jako vysoce riziková.
To v případě Libye se západ vojensky angažoval. Muammar Kaddáfí se snažil
rozsáhlé protesty vojensky potlačit, což ale vedlo ke krvavým střetům a západní země zcela
změnily svůj dosavadní vstřícný postoj, až se Západ rozhodl vojensky intervenovat, a to
v rámci operace pod vedením NATO s názvem Unified Protektor. Ovšem je třeba
poznamenat, že ani tato operace se neobešla bez počátečních rozdílných pozic.139 Po vážném
zhoršení bezpečnostní situace generální tajemník Andres Fogh Rasmussen uvedl, že NATO
neplánovalo intervenci v Libyi, neboť situace v Libyi neznamenala podle něho pro NATO a
jednotlivé členské státy přímou hrozbu, i když řada občanů zemí NATO, kteří pobývali na
území Libye, se již nacházela v ohrožení kvůli vyhrocujícímu se internímu konfliktu mezi
povstalci a silám, které zůstaly věrné Muammarovi Kaddáfímu. 140 Ihned následující den však
bylo svoláno mimořádné jednání NATO a situace v Libyi se uznala za skutečně závažnou.
Mezitím došlo ke společnému postupu Francie a Velké Británie, ke kterému se nakonec přidal
i americký prezident Barack Obama, a začalo se na půdě OSN vyjednávat o podobě rezolucí
potřebných k zásahu v Libyi. Nakonec byly 17. března 2011 schváleny rezoluce Rady
bezpečnosti č. 1970 a č. 1973, které požadovaly okamžité příměří a mezinárodnímu
společenství povolovaly použít všechny prostředky ke zřízení bezletové zóny a krátké
zahraniční intervenci za účelem ochrany civilního obyvatelstva.141
Francie a Velká Británie tak začaly společně naplňovat tyto rezoluce, ale bez
vojenské angažovanosti NATO. Až 22. března začali spojenci konkrétně plánovat, zda by
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mělo být NATO též zapojeno, neboť 21. března americký prezident oznámil svůj požadavek
předání velení mise. Během jednání se ukázalo, že spojenci v této otázce nebyli jednotní,
neboť Francie byla zcela proti předání velení NATO a chtěla ho předat Kontaktní skupině142,
proti tomu se stavělo Německo a Turecko a naopak Velká Británie a Itálie chtěly mít operace
pod svou kontrolou. Nakonec, po stažení USA z vojenské operace, velení převzalo NATO, a
to zvláště z toho důvodu, že ani Francie ani Velká Británie nedisponovaly kapacitami pro
druh této vojenské operace. NATO tak přebírá roli 27. března 2011, ale nejedná se o
kolektivní akci NATO – z 28 členů se účastnilo pouze 14, a z toho jen Velká Británie,
Francie, Norsko, Dánsko, Itálie a Belgie se účastnilo pozemních útoků, zbytek jen v rámci
bezletové zóny. Na druhou stranu se vedle členských zemí NATO účastnily i další státy jako
Katar, Spojené arabské emiráty a Jordánsko a bezletová zóna počítala i s podporou Ligy
arabských států.
Muammar Kaddáfí byl zajat rebely po cíleném útoku Aliance na kolonu vozidel, ve
které cestoval. Pak došlo k jeho lynčování bojovníky protivládních rebelů, až byl usmrcen.
Operace v Libyi pak skončila v září 2011 a ukázala z pohledu mezinárodní bezpečnosti i
z pohledu západních zemí několik skutečností, které jsou hodnoceny pozitivně i negativně. I
přes počáteční potíže a nejednotnost členů NATO se podařilo jednomyslně schválit vojenskou
operaci, a to díky přijaté rezoluci Rady bezpečnosti OSN a tím schválenému mandátu. Dále
díky podpoře Ligy arabských států se zajistila potřebná politická podpora a legitimita
v regionu a navíc členové jako Francie a Velká Británie byli hlavními aktéry, kteří zajišťovali
potřebnou politickou vůli k samotné intervenci.
Na druhou stranu se negativně hodnotí fakt, že NATO v Libyi nepůsobilo jako
aliance, (a už vůbec nemluvě o možné koordinaci s EU), ale jako jakýsi set nástrojů (tzv.
toolkit box), který jednotlivé členské státy využily jen podle svých zájmů a podle svých
potřeb.143 Navíc negativní postoj Německa či Francie, dvou nejdůležitějších členů Evropské
unie, vůči vojenskému zapojení NATO v Libyi též nebyl příliš pozitivní.144 K tomu je též
třeba uvést, že ani mezinárodní společenství jako takové nebylo v případě vojenské intervence
jednotné, neboť Rusko, Čína a Jižní Afrika se v Radě bezpečnosti zdržely a následně pak
kritizovaly NATO, že překročilo mandát určený přijatými rezolucemi a využily vojenskou
akci pro vynucení změny režimu. Tyto rozdílné názory měly za následek, že po změně režimu
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byla Libye ponechána vlastnímu osudu. NATO se již nijak neangažovalo v postkonflitkní
rekonstrukci a nijak výrazně se neangažovala ani Evropská unie.
Na začátku roku vydala na únorovém zasedání Evropské rada prohlášení, že je
znepokojena situací v Egyptě a uvítala politické změny v Tunisu: „The European Council
salutes the peaceful and dignified expression by the Tunisian and Egyptian people of their
legitimite, democratic, economic and social aspirations which are in accordance with the
values the European Union promotes for itself and throughout the world.“145 Z prohlášení je
ale evidentní, že Evropská unie nijak nereflektovala neefektivnost jejích předcházejících
politik ve Středomoří, pokud došlo k tak vážné změně v tomto regionu, která měla na
Evropskou unii nejen politické a ekonomické dopady, ale i dopady bezpečnostní.
Za vše hovořilo vystoupení Vysoké představitelky Catherine Ashton na konferenci
v Budapešti, ve kterém obhajovala dosavadní diplomatickou, obchodní a finanční spolupráci
s autoritářskými režimy jižního Středomoří s prohlášením, že je lepší veřejně vyhlašovat
principy demokracie, ale je třeba řešit svět takový, jaký je („It is better to proclaim the
principles of democracy, but deal with the world as it is“.)
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To vyvolalo jistý rozruch

v evropských kruzích, proto následně komisař pro rozšíření a Evropskou politiku sousedství
Štefan Füle prohlásil, že by Evropská unie měla ukázat pokoru ohledně minulosti, neboť
nebyla schopná hájit lidská práva a chránit demokratické síly v severní Africe.
Současně tyto události ukázaly, jak je koordinovaný postup členských zemí a
Evropské unie jako celku ve společné zahraniční a bezpečnostní politice stále velmi těžký, a
to i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Evropská unie po vypuknutí nepokojů nijak
zásadně nereagovala, což se projevilo samostatnou aktivitou jednotlivých členských států.
Byla vydávána jednotlivá nebo společná prohlášení jako prohlášení Francie, Velké Británie a
Německa k situaci v Egyptě a k možným změnám evropské politiky v regionu. V té době
italský ministr zahraničních věcí Franco Frattini zase volal, hlavně z bezpečnostních důvodů,
po „Marshallově plánu“ pro jižní Středomoří, aby se zde mohly ovlivňovat probíhající
události a aby byla „oživena“ Unie pro Středomoří. Poté se k němu přidali ministři Francie,
Španělska, Kypru, Řecka, Malty a Slovinska s tím, že skutečně bylo potřeba rozpohybovat
Unii pro Středomoří a současně přesunout více evropských peněz jako pomoc z východu na
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jih.147 Následovalo pak svolání mimořádného summitu k Libyi předsedou Evropské rady
Hermanem Van Rompuyem, a to na návrh francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho
s podporou Itálie, Španělska a Velké Británie (Německo bylo z počátku proti, malé členské
státy nebyly příliš viditelné).
Mimořádný summit k situaci v Libyi a obecně k situaci v jižním Středomoří byl
tedy svolán na 11. března. Týden předtím (28. února) se po těžkém vyjednávání Evropská
unie dohodla na uvalení sankcí proti režimu Kaddáfího včetně zbrojního embarga, zákazu
cestovat pro Kadáffího, jeho rodinu a další představitele zodpovědné za útoky na místní
obyvatelstvo, stejně jako zmražení jejich majetku. Stalo se tak ale až po přijetí patřičných
rezolucí Rady bezpečnosti OSN (1970 a 1973), nicméně evropské sankce byly tvrdší než ty
mezinárodní. Co se týkalo možnosti vojenské mise Evropské unie v Libyi, bylo mezi řádky
řečeno, že vojenská mise Evropské unie se neplánuje: „In order to protect the civilian
population, Member States will examine all necessary options, provided that there is a
demonstrable need, a clear legal basis and support from the region.“148 Evropská unie
hovořila jen o posílení dialogu s Národní radou přechodu (National Transition Council), o
ekonomické pomoci včetně budování nových institucí, a to ve spolupráci s OSN, Ligou
arabských států, Africkou unií a dalšími. Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika
Evropské unie nebyla nijak zdůrazňována, též i proto, že dva členské státy Evropské unie,
Francie a Velká Británie, se rozhodly postupovat samostatně bez ohledu na kolektivní
dimenzi NATO i Evropské unie.
Na tomto summitu se též zdůraznila potřeba revize mandátu Unie pro Středomoří a
to tak, že by se mělo přijít s konkrétními opatřeními a projekty na podporu posílení
demokratických institucí, svobody projevu včetně přístupu k internetu, posílení občanské
společnosti, podpory ekonomice, snížení chudoby a řešit sociální nespravedlnost. Na základě
toho se předložila zpráva Vysoké představitelky Catherine Ashton a Evropské komise
s názvem Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu (Partnership for Democracy and
Shared Prosperity). Zde se uvádí, že Evropská unie nesmí být pasivním pozorovatelem, a že
s ohledem na svou „pyšnou tradici“ podpory zemí v přechodech, může nabídnout své
zkušenosti, zvláště expertízu národních vlád, evropských institucí, politických stran, odborů či
organizací občanské společnosti.149 Dále uvádí, že nastal čas pro kvalitativní posun ve
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vztazích Evropské unie s jižními sousedy a tento nový přístup měl být zakotven
v jednoznačném společném závazku ke společným hodnotám. Proto toto nové Partnerství
mělo být založeno na závazcích k demokracii, lidským právům, sociální spravedlnosti,
dobrému vládnutí a k vládě práva a současně mělo být založeno na konkrétním vývoji a na
základě diferencovaného přístupu, neboť každá země má svá specifika. Evropská unie dosud
podle tohoto dokumentu poslala humanitární pomoc v hodnotě 30 milionů eur, Vysoká
představitelka Catherine Ashton osobně navštívila Tunis a Egypt, posílily se operace Frontex
na jižních hranicích a stejně tak Fond pro vnější hranice (External Borders Fund) a dále
hodlala učinit tato opatření: revize a přizpůsobení Evropské politiky sousedství (kdy se
očekával další dokument v dubnu 2011), posun směrem k privilegovaným statusům
v asociačních smlouvách, posílit politický dialog, zvýšit pomoc občanské společnosti,
podpořit Fórum sociálního dialogu, uzavřít partnerství pro mobilitu, posílit spolupráci v rámci
Schengenu, podporovat malé a střední podniky, zvýšit půjčky Evropské investiční banky,
urychlit schválení dohod ohledně obchodu se zemědělskými produkty, urychlit jednání o
obchodu služeb a vyjednat komplexní dohody o volném obchodu (Deep and Comprehensive
Free Trade Agreements).150
Evropská unie tedy vydala řadu prohlášení včetně tohoto dokumentu, ale po zahájení
vojenských operací NATO začala pociťovat dopady nejen krize v celém regionu, ale i této
intervence. Značným způsobem stoupl počet migrantů ze severní Afriky, což už tedy EU
předpokládala ve výše uvedeném dokumentu, že bylo potřeba posílit agenturu Frontex a
očekávaly se konkrétní návrhy Evropské komise, jak se připravit na větší počet přistěhovalců
a jak konkrétně uzavírat partnerství pro mobilitu. Ovšem následný konflikt v dubnu 2011
mezi Itálií a Francií, kdy v městečku na severu Itálie ve Ventimiglia francouzská pohraniční
policie poslala zpět tuniské migranty, kteří chtěli překročit hranice, byl ukázkou tvrdé reality.
Itálie obvinila Francii, že porušuje pravidla a duch Schengenu, čímž vyvolaly ostrou debatu
v rámci celé Evropské unie o tom, zda by přeci jen nebylo dobré Schengen, tedy volný pohyb
osob uvnitř Evropské unie, nějak omezit nebo alespoň lépe kontrolovat. Nakonec došlo
k setkání v rámci bilaterálního summitu mezi francouzským prezidentem Sarkozym a
italským premiérem Berlusconim, kdy se oba státníci dohodli, že požádají Brusel, aby učinil
změny ve smlouvě, která zakládá volný pohyb osob, přičemž tyto změny měly posílit
pravomoci národních států a oslabit roli Evropské komise (což by například konkrétně

150

Tamtéž.

84

znamenalo možnost zavést kontroly na vnitřních hranicích, právě v případě přílivu velikého
množství migrantů).151
Evropská komise současně musela splnit výzvu Evropské rady, aby předložila revizi
Evropské politiky sousedství v kontextu událostí v jižním a východním Středomoří. Proto
v dubnu 2011 předložila zprávu s názvem Nová odpověď na měnící se sousedství (A New
Response to a Changing Neighbourhood), která se v mnohém podobala předešlé zprávě
Catherine Ashton, a to nejen obsahově, ale i rétoricky, kdy jsou použity stejné fráze, které
jsou pak následně používány i Evropskou radou. Tato zpráva obsahovala oblasti a kroky,
které by Evropská unie měla učinit ve vztahu k měnícímu se sousedství. Hovořilo se tak o
podpoře „hluboké demokracie“, což znamenalo, že fungující demokracie, respekt k lidským
právům a vládě práva měly být základní pilíře partnerství Evropské unie se svými sousedy, a
vlády se tak měly zavázat k budování hluboké a udržitelné demokracie skrze elementy, které
jsou všem společné: svobodné a spravedlivé volby, svoboda slova, sdružování, svobodná
média a tisk, nezávislé soudy, boj proti korupci a reforma ozbrojených sil včetně
demokratické kontroly armády a bezpečnostních sil.152
Dále se hovoří o nutnosti více podporovat občanské společnosti v každé zemi, posílit
politický a bezpečnostní spolupráci, což mělo znamenat i větší zapojení EU v řešení
zdlouhavých konfliktů, společně využívat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a
podporovat společné pozice se svými sousedy v rámci mezinárodních bezpečnostních fór.
Vedle toho byla poprvé zmíněna myšlenka, že EU založí speciální nadaci pro demokracii (po
vzoru podobné nadace v USA, European Endowment for Democracy). Co se týkalo
ekonomických otázek, opět se uvádí podpora zajištění ekonomického růstu, vzniku
pracovních míst a malých a středních podniků a samozřejmě vyjednání komplexních dohod o
volném obchodě s ochotnými a schopnými partnery. Následovala oblast migrace, kdy
Evropská unie přislíbila možnost větší účasti mladých lidí na různých programech, že bude
usilovat o vízovou liberalizaci či usnadnění vízové povinnosti pro vybrané sousední země a že
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bude nadále pokračovat v rozvíjení partnerství pro mobilitu a uzavírat partnerství nová.153
Otázka financí byla zodpovězena tím, že Evropská unie přislíbila doplňující objem jedné
miliardy eur do roku 2013, aby mohly být řešeny urgentní potřeby evropského sousedství.
Co je charakteristickým rysem těchto revizí zahraniční politiky EU v blízkém
sousedství je princip „více za více“ (more – for – more principle), který znamená, že
Evropská unie bude rozvíjet pevnější partnerství a nabízet větší pobídky těm zemím, které
učiní větší progres směrem k demokratické reformě – to znamená například svobodné a řádné
volby, svoboda projevu, soudní nezávislost, boj proti korupci a tak dále. Tedy v souladu se
vším, co bylo uvedeno výše. Všechny tyto zprávy byly následně přijaty na červnovém
summitu Evropské rady, přičemž kromě značné pozornosti, která se věnovala ekonomickým
problémům (velmi vážná situace v Řecku, přijetí Euro Plus Paktu atd.), se stejné pozornosti
věnovalo migraci, tedy potřebě zhodnotit stávající pravidla schengenského prostoru, řešit
původ migrace v daných zemích a pokračovat v uzavírání dohod o mobilitě a bezpečnosti se
sousedními státy, právě v návaznosti na incident mezi Itálií a Francií dubnu.
V závěrech summitu byl i odkaz na závěry summitu G8, který vyjádřil stejnou
podporu demokratickým přechodům jižního a východního Středomoří a opět se vyzdvihla
klíčová role Unie pro Středomoří pro spuštění konkrétních projektů. Je totiž důležité uvést, že
v roce 2011 zastávala předsednictví v G8 Francie, která mezi své priority pro toto
předsednictví určila Arabské jaro, vážnou situace v Libyi a Sýrii a prohloubení vztahů
s Afrikou.154 Vedle toho se přijaly další evropské sankce vůči Sýrii, kde se situace opět
zhoršila a konflikt prohluboval. Evropská unie vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby nalezla
adekvátní odpověď na situaci v Sýrii a současně vyzvala všechny strany pro opětovné
zahájení přímých mírových rozhovorů na Blízkém východě, kde se situace vůbec nijak
nepohnula pozitivním směrem, právě naopak: rapidně se zhoršovala humanitární situace
v Palestině a Izrael pokračoval v budování svých osad na okupovaných územích.155
Evropská unie, nebo přesněji řečeno Evropská služba vnější akce reagovala na tyto
dramatické události i tím, že byl v červnu Vysokou představitelkou Catherine Ashton
jmenován Speciální vyslanec Evropské unie pro jižní Středomoří Bernardino León. Jeho
cílem je zvýšit podporu Evropské unie zemím jižního a východního Středomoří, které
153

Je určeno, že by se měl zahájit dialog o migraci, mobilitě a bezpečnosti s Tunisem, Marokem a Egyptem jako
první krok k partnerství pro mobilitu. Tamtéž.
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Francie hostila v rámci svého předsednictví summit G8 v Deauville, který posléze přijal tzv. „Partnerství
z Deauville s obyvateli severní Afriky“, přičemž byla slíbena finanční pomoc ve výši 20 miliard dolarů pro
uskutečnění reforem v Tunisu a v Egyptě. http://www.ambafrance-ca.org/French-Presidency-of-the-G8-and
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European Council Conclusions, 23/24 June 2011
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podstupují demokratické transformace. Jeho mandát pak byl oficiálně odsouhlasen s těmito
třemi prioritami: zvýšit politický dialog Evropské unie s jižním a východním Středomořím,
přispět k reakci Unie posílením demokracie a budováním institucí v daných zemích a zvýšit
efektivitu, přítomnost a viditelnost Unie v regionu a na daných mezinárodních fórech.156
K dispozici má speciální evropské útvary, tzv. EU Task Forces, přičemž tyto útvary mají
představovat nový druh evropské diplomacie mobilizováním všech evropských zdrojů spolu
s veřejným i privátním sektorem s cílem podporovat budování institucí, vládu práva, dobré
vládnutí, ochranu lidských práv, ekonomické reformy a regionální spolupráci, čímž se měla
podporovat výše uvedená demokratická transformace. Task forces jsou považovány za
speciální nástroj, který má prohlubovat partnerství jednotlivých zemí s Evropskou unií
zapojením všech možných institucí jako Evropská služba vnější akce, Evropská komise či
Evropská investiční banka.157
Mezitím se již zvláště eurozóna ocitla ve velmi vážné ekonomické situaci a
Evropská unie byla nucena hledat další nástroje pro stabilizaci a pro co nejrychlejší překonání
stávající krize. Proto se začala zaměřovat na ekonomický aspekt vnějších vztahů, což posléze
v říjnu 2011 potvrdila Evropská rada, která se opět sešla (tato častá zasedání byla
charakteristikou nového předsedy Hermana Van Rompuy, který začal svolávat tématické
summity). Bylo přímo řečeno, že Evropa by měla zúročit své speciální vztahy se svými
sousedy pro užší ekonomickou spolupráci a pro otevření nových obchodních a investičních
příležitostí včetně dosažení uzavření komplexních dohod o volném obchodě. Přičemž Unie
konstatovala, že se musí zaměřit na ty sektory, které mají potenciál zvýšit ekonomický růst
v Evropě a tvorbu pracovních míst. Celkově lze říci, že Evropská unie zde nastolila agendu
své ekonomické diplomacie, která byla spíše v tomto duchu prováděna jednotlivými
národními státy. Byla pak zdůrazněna nutnost celkové rovnováhy mezi ekonomickými zájmy
EU a jejími zahraničněpolitickými cíli.158
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Council Decision 2011/424/CFSP of 18 July 2011 appointing a European Union Special Representtaives for
the Southern Mediterranean region
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:188:0024:0026:en:PDF
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Konkrétní příklady EU Task forces jsou následující: Tunis (září 2011) pod předsednictvím Catherine Ashton
a tuniského premiéra Beji Caid Essebsiho, Jordánsko (únor 2012) pod předsednictvím Catherine Ashton a
jordánského premiéra Awna Shawkata Al-Khasawneha, či Egypt (listopad 2012) s ministrem zahraničních věcí
Mohamedem Kamelem Amrem.
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„It should develop a comprehensive investment policy, aimed at achieving effective two-way investment
liberalisation and protection as an integral part of the Union's overall common commercial policy. It should also
ensure increased coherence between the external aspects of sectoral policies such as energy, transport and visas,
within the overall balance of its economic interests and foreign policy objectives.“ European Council
Conclusions, 23 October 2011
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/125496.pdf
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V roce 2011 došlo k určité změně v rámci Unie pro Středomoří, i když se opět celý
rok nepodařilo uskutečnit summit na nejvyšší úrovni, jak se plánovalo od roku 2010, neboť
organizace byla zablokovaná situací na Blízkém východě a ani ji nijak neodblokovaly události
Arabského jara. V únoru 2011 kvůli tomu na svou funkci rezignoval dosavadní generální
tajemník, jordánský diplomat Ahmad Masadeh a v červenci 2011 nastoupil nový generální
tajemník - náměstek ministra zahraničních věcí Maroka Youssef Amrani (který zastával tuto
funkci do ledna 2012, kdy byl vystřídán svým marockým kolegou Fathallahem Sijilmassim).
Současně se podařilo jmenovat všechny zástupce generálního tajemníka, kteří byli
zodpovědní za jednotlivé oblasti určené deklaracemi v Paříži a v Marseille.

159

V polovině

roku 2012 se pak podařilo vybrat další spolupředsednictví za jižní Středomoří, a to Jordánsko
(které vystřídalo Egypt), na čemž se shodli zástupci všech 43 zemí na jednání v červnu
v Barceloně. Zároveň, s ohledem na aktuální dění v regionu, se zástupci dohodli na dalších
třech oblastech, kterým by měla být věnována pozornost: podpora zapojení žen do pracovního
procesu, vznik Euro-Středomořské univerzity ve Fesu (v pořadí již druhá, neboť první se
podařila ustavit na závěr slovinského předsednictví v červnu 2008 v Pirani) a řešení značných
problémů s vodou ve Středomoří. Vedle toho došlo k ještě jedné změně, a to v rámci
parlamentní dimenze, kdy Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří začalo být vedeno
pod předsednictvím předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze.160
Mezitím se v Evropské unii přijal tzv. Fiskální kompakt (Treaty on Stability,
Coordination and Governance in the EMU) jako jeden z dalších kroků, jak zefektivnit a
stabilizovat vládnutí v eurozóně, přijímala se další opatření pro větší hospodářskou koordinaci
a posílení bankovního sektoru a celoevropská debata o potřebě škrtů, která dominovala
v předešlém roce, se změnila na potřebu více podporovat růst a tvorbu pracovních míst, neboť
nejenže členské země jižního křídla EU začaly zažívat enormní nezaměstnanost, ale ve
Francii k květnu 2012 porazil Nicolase Sarkozyho v prezidentských volbách socialistický
kandidát Francois Hollande, který vyhrál volby na slibech prosadit na evropské úrovni řešení
krize cestou investic a nikoliv škrtů. Co se týkalo zahraniční politiky, číslem jedna
zahraničněpolitické agendy byla stále nelepšící se situace v Sýrii (EU přijala další sérii sankcí
vůči režimu Bašára Assada), komplikovaná jednání s Iránem a stále nestabilní vývoj v zemích
159

Tito náměstci jsou tři ze zemí EU a tři ze zemí jižního Středomoří, aby byl zachován princip spoluvlastnictví:
Teresa Ribeiro (Portugalsko) odpovědná za energetiku, Ilan Chet (Izrael) odpovědný vzdělání a výzkum,
Claudio Cortese (Itálie) odpovědný za rozvoj obchodu, Delphine Borione (Francie) odpovědná za sociální věci,
Shaddad Attili (Palestina) odpovědný za životní prostředí a vodní zdroje a nakonec Yigit Alpogan (Turecko)
odpovědný za dopravu a městský rozvoj.
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severní Afriky i přes jisté pokroky jako volby v Tunisku. Ale v okolních zemích, zvláště
v Libyi a v Egyptě, stále docházelo k ozbrojeným střetům a značně narůstala moc islamistů,
se kterými se snažila Evropská unie v předešlých letech nespolupracovat a nechat je pod
kontrolou autoritativních vlád.
Po předcházejících evropských dokumentech věnujících se jižnímu a východnímu
Středomoří a Evropské politice sousedství byl vypracován další dokument a to Strategický
rámec a Akční plán k lidským právům a demokracii, a to jako reakce na řadu otázek
akceschopnosti a efektivity evropské zahraniční politiky v minulých letech a obzvláště
měsících. V červnu 2012 Evropská rada tento dokument přijala a zdůraznila důležitost držet
lidská práva a demokracii v centru zahraniční politiky Evropské unie. Hlavním základním
prvkem zahraniční politiky je tak podle tohoto dokumentu sdílené odhodlání podporovat mír,
stabilitu a budovat svět, který je založen na respektu lidských práv, demokracie a vládě práva:
„The European Union is founded on a shared determination to promote peace and stability
and to build a world on respect for human rights, democracy and the rule of law. These
principles underpin all aspects of the internal and external policie of the European Union.
Human rights are universally applicable legal norms. Democracy is a universal
aspiration.“161
Proto měla Evropská unie ve své zahraniční politice podporovat zastánce svobody,
demokracie a lidských práv všude ve světě, což je zodpovědnost jak Evropské unie jako
celku, tak i jednotlivých členských zemí. Za tím účelem měla spolupracovat i s řadou
mezinárodních organizací a samozřejmě to mělo být hlavní součástí všech smluv se třetími
zeměmi, včetně strategických partnerů a sousedních zemí (tzv. lidskoprávní klauzule, které by
měly povolit použít i uvalení sankcí). Dimenze lidských práv by pak měla být přítomna ve
všech politikách Evropské unie s vnějším rozměrem. Konkrétně se uvádí oblasti obchodu,
investic, technologií a telekomunikací, internetu, energetiky, životního prostředí, korporátní
sociální odpovědnosti a rozvojová pomoc stejně jako v rámci společné bezpečnostní a
obranné politiky a vnější dimenze oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti včetně boje
proti terorismu. Poté následují přesně vyjmenovaná lidská práva, ať už politická, sociální či
kulturní, která bude Evropská unie všude hájit a prosazovat, ať už verbálně, tak i
poskytováním finanční pomoci všem obhájcům těchto univerzálně platných principů.162
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EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy, 25 June 2012
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
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Tímto byl opět potvrzen normativní obsah zahraniční politiky Evropské unie,
tentokrát ještě s větším důrazem než tomu bylo dříve, například v euro-středomořských
deklaracích či v Evropské bezpečnostní strategii z roku 2003. Navíc tento normativní aspekt
byl ještě umocněn udělením Nobelovy ceny míru Evropské unii v říjnu 2012, kdy bylo podle
Nobelova výboru nutné ocenit integrační úsilí Evropy, které během šesti dekád přispělo
k míru, smíření, demokracii a lidským právům. Podle slov předsedy Evropské rady Hermana
Van Rompuye měla tato normativní zkušenost, tedy dosažení míru a smíření, implikace i na
tvorbu zahraniční politiky Evropské unie, která chce svou ojedinělou zkušenost předávat
dalším státům a regionům.163 Ovšem nedaleko Evropské unie se opět schylovalo k dalšímu
konfliktu, a to v Mali. Situace se začala stávat vážnou jak s ohledem na vnitřní vývoj v zemi,
kdy byl sever Mali obsazen islamisty, tak i s ohledem na teroristickou hrozbu pro oblast
Sahelu i pro celou Evropskou unii. Proto evropští představitelé začali plánovat možnost mise
v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky stejně jako podporu plánované mezinárodní
vojenské mise podle Rezoluce 2071 Rady bezpečnosti OSN.164
Vedle řešení situace v Mali se Evropská unie musela zabývat snahou Palestiny získat
statut pozorovatele ve Valném shromáždění OSN. Evropská unie byla dlouhodobě frustrovaná
za zablokované situace na Blízkém východě a též z kroků izraelské vlády, která neměla
v plánu udělat žádné vstřícné gesto pro obnovení přímých mírových rozhovorů s Palestinou a
pokračovala ve výstavbě svých osad na okupovaných územích. Proto se Evropská unie snažila
dosáhnout k této palestinské otázce jednotný postoj, a demonstrovat tak na mezinárodní scéně
jednotný hlas. Nakonec během hlasování v OSN 29. listopadu 2012 se toto přání nenaplnilo,
neboť Česká republika jako jediná hlasovala proti a Německo se zdrželo hlasování. Ale na
druhou stranu, 14 států EU, které před rokem hlasovaly proti členství Palestiny v Agentuře
OSN pro kulturu, tentokrát změnilo názor a hlasovalo pro Palestinu.165 Tím se dala alespoň
najevo nespokojenost většiny členských zemí EU s politikou Izraele a vytrácející se minulé
sympatie vůči Izraeli. Palestina nakonec statut pozorovatele získala.

163

Address by Herman Van Rompuy, President of the European Council and José Manuel Durao Barroso,
President of the European Commission, „From war to peace: a European tale“, http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-12-930_en.htm
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Mali se pomalu stávalo teroristickým územím podobně jako Somálsko a Afghánistán, neboť se jednalo
v severní části o zhroucený stát bez státní kontroly a navíc teroristická organizace Al-Kajda operující
v Maghrebu přesunula své stanoviště právě do Mali. Proto EU plánovala misi, která by pomohla s výcvikem
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Portugalsko, Španělsko a Švédsko. http://euobserver.com/foreign/118372
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V prosinci se následně opět sešel summit Evropské rady a na agendě měl po delší
době záležitosti týkající se společné bezpečnostní a obranné politiky. Evropská rada se
odvolávala na závěry summitu z roku 2008 (konec francouzského předsednictví)

a

konstatovala, že Evropská unie musí převzít větší odpovědnost za udržování mezinárodní
bezpečnosti pro ochranu vlastních občanů a svých zájmů, a to jak ve svém sousedství, tak i
globálně.166 Současně se vyjadřuje k dopadům finanční krize na obrannou politiku a vyzývá
k větší spolupráci mezi členskými státy, které mají být připravené a mít dostatek kapacit.
Z toho důvodu byla vyzvána Vysoká představitelka Catherine Ashton, aby společně
s Evropskou obrannou agenturou a členskými státy vypracovala návrhy, jak zlepšit potřebné
civilní a vojenské mise s tím, že prosincový summit v roce 2013 bude speciálně věnován
společné evropské obraně, kde by se měl zhodnotit pokrok a určit další priority a konkrétní
postupy v otázkách větší efektivity, viditelnosti a dopadu společné bezpečnostní a obranné
politiky, zvýšení rozvoje obranných kapacit a posílení evropského obranného průmyslu.
Evropská unie tak vstoupila do nového roku 2013 s odhodláním, i přes výrazné
dopady krize na všechny zbylé politiky, posílit zahraniční a obrannou politiku, alespoň tedy
lze takto usuzovat z přijatých dokumentů a uložených úkolů. Samozřejmě ale největší roli
hrají vždy finance a Evropská unie hledala na začátku roku shodu na novém víceletém
finančním rámci pro období 2014 – 2020. Největší debata se strhla kolem snahy některých
států zásadně snížit společný evropský rozpočet z důvodu nutnosti šetřit jak na národní
úrovni, tak i na úrovni evropské. Tyto státy se pak následně během vyjednávání rozdělily do
dvou skupin: na „přátele lepšího utrácení“ a na „přátele společné zemědělské politiky a
koheze“. Výsledný kompromisní rozpočet byl pak přijat na summitu 7. a 8. února
s výsledkem celkových závazků 960 miliard eur, což znamenalo o 15 miliard eur méně než
v předešlé finanční perspektivě 2007-2013 (též jen 1% z hrubého národního příjmu EU, GNI),
což se pak následně označovalo za vítězství první jmenované skupiny a za prohru těch, kteří
se snažili o ambicióznější evropský rozpočet, hlavně z důvodu silného stimulu pro zajištění
růstu a tvorby nových pracovních míst a též z důvodu zajistit Evropské unii silnější roli ve
světě.
Co se tedy týče kapitoly evropského rozpočtu pod hlavičkou „Global Europe“,
celková částka na vnější vztahy EU byla dohodnuta na 58 704 milionů eur, což ve srovnání
s předešlým evropským rozpočtem bylo navýšení o 2 769 milionů eur. Podle oficiálních
166

Evropská rada zdůrazňuje, že evropské mise jsou klíčovou součástí komplexního přístupu v krizových
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Council Conclusions, 13-14 December 2012
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závěrů Evropská rada prohlašuje, že vnější politiky jsou hlavní oblastí činnosti Evropské unie,
které ještě byly posíleny Lisabonskou smlouvou, a nový rozpočet by měl posílit odhodlání
Unie rozvinout svou roli aktivního hráče na mezinárodní scéně s regionálními i globálními
zájmy a patřičnou odpovědností. Finanční nástroje by se pak měly použít mimo jiné na
spolupráci s partnery, na podporu evropských hodnot v zahraničí, na investice do dlouhodobé
prosperity a stability v sousedství Evropské unie či na podporu procesu rozšíření.167
Propagování evropských hodnot bylo na začátku roku zhmotněno i založením nové
evropské instituce, a to Evropské nadace pro demokracii (European Endowment for
Democracy), která byla vytvořena s cílem propagovat evropské hodnoty svobody a
demokracie. I když o jejím vzniku se debatovalo již na předcházejících summitech Evropské
rady, cíl se podařilo zrealizovat na jaře roku 2013, kdy byl výkonným ředitelem jmenován
polský diplomat Jerzy Pomianowski a poté se nadace stala plně funkční v létě. Tato instituce
je ovšem nezávislou soukromou nadací, která má sídlo v Bruselu a která spolupracuje se
členskými státy a evropskými institucemi, nejedná se o nově vytvořenou instituci Evropské
unie.168 Hlavním cílem je tedy posílení, nikoliv „šíření“ (jak se uvádí v popisu mise),
demokracie, tedy povzbuzovat „hlubokou a udržitelnou“ demokracii v zemích, které se
nachází v procesu transformace s počátečním zaměřením na evropské sousedství, přičemž
důraz má být kladen na princip partnerství a solidaritu, nikoliv na export či import demokracie
a svobody. Cílem nadace je doplňovat stávající aktivity a projekty, aby mohla být zajištěna
přidaná hodnota, zabránilo se duplikaci a aby se transformační zkušenosti členských zemí
mohly použít v zemích, které to nyní potřebují nejvíce.169
Rok 2013 byl však stejně jako rok 2012 poznamenán dalšími ekonomickými
problémy členských zemí, kdy největším problémem se ukázala rekordně rostoucí
nezaměstnanost mladých a neschopnost evropských politiků učinit konkrétní kroky pro
budování tzv. bankovní unie a dalších iniciativ vedoucích k užší integraci, zvláště eurozóny.
Z oficiálního hlediska je pak zajímavé, že za celý rok 2013 se Evropská rada ani jednou ve
svých závěrech nevěnovala otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky, a už vůbec ne
aktuálnímu vývoji ve Středomoří, který se oproti předešlému roku velmi zkomplikoval. A
nejen ve Středomoří. Zkomplikoval se i vývoj v rámci Východního partnerství, který
167
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vygradoval na summitu ve Vilniusu v rámci litevského předsednictví v listopadu 2013, kdy
Ukrajina pod tlakem Ruska odmítla podepsat strategickou dohodu s Evropskou unií a
následovala tak Arménii, která ji odmítla již v říjnu, a Gruzii, která to již též veřejně
avizovala.
Nicméně alespoň na začátku roku 2013 byla pozornost namířena na jih, a to do Mali,
kde se situace vyhrotila a Francie se rozhodla k vojenskému zásahu. Socialistický prezident
Francois Hollande vydal 11. ledna rozkaz k leteckým útokům proti islamistickým povstalcům
na severu Mali s odůvodněním, že musí zastavit budování teroristického státu v africkém
Sahelu. Pro řadu pozorovatelů byl tento útok překvapením, i když o vážnosti zdejší situace se
v odborných kruzích hovořilo již během roku 2012, zvláště, když islamističtí radikálové
zabrali sever Mali zcela pod svou kontrolu od března 2012. V říjnu pak Francie navrhla
v Radě bezpečnosti OSN rezoluci, která autorizovala regionální africké síly k zásahu a
k převzetí teritoria a která byla posléze jednomyslně přijata. Francie, stejně jako další státy, se
obávala, že se z Mali stane další Afghánistán (tzv. Afrikanistán), neboť velmi křehká
bezpečnostní situace v Libyi včetně nedostatečné státní kontroly z důvodu soupeření klanů o
moc měla za následek pašování zbraní směrem do Sahelu, což situaci ještě více komplikovalo.
Navíc Francie má ve v tomto regionu silné obchodní vazby a byla pravidelně rebely
označována jako jejich teroristický cíl v Evropě.170
Francie od počátku plánovala jen pomoc regionálním vojenským silám, ovšem na
začátku ledna, po osobní žádosti prezidenta Mali Dioncounda Traoreho, se rozhodla ke
krátkému vojenskému zásahu, neboť samotná armáda v Mali nebyla schopna jakékoliv akce a
vojenské jednotky z ostatních států nebyly tak rychle akceschopné. Alžírsko následně
povolilo Francii přelety nad jeho vzdušným prostorem. Francie tak soustředila svou sílu
v rámci leteckých útoků a vysláním malých speciálních jednotek, které se měly zaměřit na
oslabení a zatlačení rebelů. Mezitím se začaly formovat vojenské jednotky Senegalu, Nigeru,
Burkiny Faso, Nigerie a Toga, aby posléze mohly převzít kontrolu nad situací v zemi. Co se
týče reakce Evropské unie a jednotlivých členských států, nejprve došlo k jistému překvapení,
ale posléze jednotlivé členské státy nabídly Francii pomoc, obzvláště Německo, Velká
Británie, Dánsko a některé menší státy, ale pomoc se týkala jen logistiky, nikoliv vojenská
účast, jak tomu bylo například dříve v Libyi. To znamenalo, že ani NATO neplánovalo
jakýkoliv zásah či pomoc Francii. Evropská unie ovšem začala v prosinci 2012 plánovat
výcvikovou misi, která byla následně schválena Radou pro zahraniční věci EU 18. února jako
170
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EUTM Mali (EU Training Mission) a hned 20. února byla mise oficiálně spuštěna ve městě
Bamako. Personál pak začal přijíždět v půlce března.171
Následně pak začala Francie své jednotky stahovat a předávat velení armádám zemí
západní Afriky (ECOWAS), které získaly od OSN mandát pro tuto misi. Ovšem tyto jednotky
byly velmi slabé, a proto Francie hodlala na místě ponechat některé své jednotky, aby nedošlo
ke zvratu situace, neboť Francii se sice podařilo islamistické rebely oslabit a rozehnat, ale
jednotky stále čelily rezistenci v podobě nebezpečných útoků v rozsáhlé poušti u města
Timbuktu. Současně pak Evropská unie začala cvičit místní, zcela rozloženou malijskou
armádu.
Evropská unie tedy jak s ohledem na stále aktuální vážnou ekonomickou krizi, tak i
z důvodu negativních zkušeností z předcházejících misí, zvláště v Afghánistánu, dávala
přednost konkrétním civilním projektům a spolupráci, která měla odstranit příčiny možných
bezpečnostních konfliktů než se vojensky více angažovat. Současně musela Evropská unie
reagovat na Arabské jaro a všechny zraky se upíraly čím dál více na činnost Unie pro
Středomoří, která byla definována jako hlavní fórum pro spolupráci ve Středomoří. Tedy byly
kladeny otázky, zda tato relativně nová, pro řadu představitelů inovativní instituce, která
nahradila Barcelonský proces, byla schopná reagovat na bouřlivý vývoj v zemích severní
Afriky a jak se tyto dalekosáhlé změny projevily ve fungování a na agendě této instituce.
Všechny projekty v rámci jednotlivých oblastí, které byly definovány v roce 2008,
byly potvrzeny jako klíčové oblasti i přes události Arabského jara s tím, že se ale rozvíjely
projekty, které se měly zaměřit na konkrétní realitu a pomoc daným zemím. Proto v roce 2013
byly zahájeny nové projekty jako založení Euro-středomořského rozvojového centra pro
podniky, jehož cílem je vybudovat efektivní síť mezi podnikateli, podnikatelskými
institucemi a investory se snahou pomoci malým a středním podnikům s rozvojem a
internacionalizací, dále projekt Med4Jobs s cílem zvýšit zaměstnanost mladých a žen a snížit
rozdíly mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, Jordánská vlaková síť s cílem integrovat
tuto síť do regionální sítě, nový projekt pro lepší správu a financování vodního sektoru ve
Středomoří a nakonec projekt pro zvýšení role žen v regionu s cílem zajistit dlouhodobý
udržitelný rozvoj v regionu.172
Nejvíce otázek však směřovalo na viditelnost Unie pro Středomoří jako takové a zda
všechny tyto projekty vůbec povedou k naplnění všech deklarovaných, definovaných cílů jak
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z roku 1995, 2005, tak i z roku 2008 a následně po vypuknutí Arabského jara. Představitelé
Unie pro Středomoří jsou si vědomi problému viditelnosti a někdy neznámosti této instituce
v evropských kruzích, zvláště v členských státech směrem na východ. Nicméně pro ně je
důležité zajistit konkrétní výsledky pro konkrétní občany daných zemí ve Středomoří. Jak
bylo několikrát deklarováno bývalým prezidentem Sarkozym, že Unie pro Středomoří se bude
soustřeďovat na konkrétní projekty, které by měly vést k postupné integraci v rámci tzv.
Monnetovy metody, jak se dělo na počátku evropské integrace v 50. letech, tak tento přístup
nadále zůstal jako pracovní metoda Unie pro Středomoří – hledat a rozvíjet konkrétní oblasti,
skrze něž bude docházet k regionální integraci a sbližování obou břehů Středomoří.173
Vedle těchto projektů se pak koná celá řada konferencí zaměřených na jednotlivé
sektory, v rámci kterých se scházejí experti a úředníci ministerstvech členských zemí, přičemž
četnost konferencí je vysoká, což svědčí o relativně vysoké činnosti na úrovni technické a
administrativní. Nicméně na úrovni politické se vývoj ani v roce 2013 nikam neposunul. Opět
se nepodařilo svolat jednání ministrů zahraničních věcí členských zemí, natož eurostředomořský summit hlav států a vlád. Důvod byl nejen neustále zablokovaný
blízkovýchodní proces, kdy se nedařilo obnovit mírové rozhovory mezi Izraelem a Palestinou
(i když nový šéf americké diplomacie John Kerry ve snaze je obnovit dosáhl alespoň dílčích
posunů a Evropská unie ve snaze též posunout jednání zařadila libanonské uskupení Hizballáh
na evropský teroristický seznam174), ale i vážná situace v jednotlivých zemích jižního
Středomoří. Nejvážnější situace, vedle Sýrie, kde se konflikt přeměnil v krvavou občanskou
válku a kde byly v říjnu ke zděšení mezinárodního společenství použity Assadovým režimem
chemické zbraně, byla v Egyptě. Po prezidentských volbách v květnu 2012, kdy vyhrál
kandidát islámského Muslimského bratrstva Mohamed Morsi (jako první islamistický
kandidát, který vyhrál prezidentské volby v arabském světě), se postupně začala situace
zhoršovat, a to hlavně z důvodů čím dál autoritativnějších kroků Morsiho s cílem posílit svou
moc a moc Muslimského bratrstva. Tato situace se pak zcela vyhrotila v červenci 2013, kdy
byl odpůrci svržen a uvězněn, přičemž došlo k obrovským ztrátám na životech jeho
podporovatelů.
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Evropská unie na to reagovala vysláním Vysoké představitelky Catherine Ashton a
Zvláštního vyslance EU Bernardina Leona do Káhiry, aby se sešli se všemi představiteli
politické scény. Sešli se jak s Mohamedem Morsim, tak i s Adlím Mansúrem, který dočasně
nastoupil na jeho funkci. Mise byla nakonec neúspěšná, neboť i přes určité sliby nebyl
prezident Morsi propuštěn a Egypt se vydal cestou vnitřních nepokojů a soudních procesů
proti členům Muslimského bratrstva.175 To pak vyvolalo ve světě otázky, zda je vůbec
demokracie slučitelná s islámistickým hnutím nebo obecně slučitelná s islámem, a to jak
s ohledem na předešlé kontroverzní kroky prezidenta Morsiho, tak s ohledem na následné
nepokoje,

mezinárodní

dopady (propojenost

Muslimského

bratrstva s palestinským

Hamásem) a znovu silnou moc armády, která po svržení Husního Mubaraka byla vážně
oslabena.
Stejně pak byly otázky vyvolány stále se zhoršující se situací v Libyi, kde se po
skončení intervence NATO vnitřní situace zhoršovala, což demonstrovaly například
sebevražedné útoky na americkou ambasádu v Benghází v září 2012. Současná politická
situace je velmi nestabilní, premiér byl již několikrát unesen vojenskými povstalci, kteří stále
bojují mezi sebou o moc, a celkově se stát pomalu dostává do chaosu.176 Ani situace v Tunisu
není jednoduchá, i když po pádu režimu Ben Alího a po vítězství umírněných islamistů se
zdála situace klidnější. Dokonce se tuniští islamisté pokoušeli o mediaci po svržení
egyptského prezidenta Morsiho, aby dokázali, že demokracie je slučitelná s islámem. Ovšem
v červenci 2013 došlo k vraždě lídra opoziční levicově nacionalistické strany Mohammeda
Brahmiho. Jednalo se již o druhou politickou vraždu opozičního představitele během roku,
což vyvolalo obrovské protesty proti vládní islamistické straně Ennahda, která vyhrála v roce
2011 parlamentní volby (Tunis se tak stal první zemí v jižním Středomoří, kde vládli umírnění
islamisté, na což Evropská unie reagovala s rozpaky, neboť celou dobu s islamistickými
stranami během existence autoritářských režimů neudržovala kontakty). Vláda vraždy
odsoudila s poukazem, že vrahy byli zřejmě islamističtí extrémisté, ale během protestů
v ulicích lidé volali po „ukradené“ revoluci a vyžadovali po vládě, aby zasáhla proti těmto
islamistickým extrémistům, které podle nich vláda spíše podporovala, než aby oslabovala
jejich pravomoci. Tunis se tak dostal opět do nestabilní vnitropolitické situace a jeho
175
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budoucnost stejně jako v ostatních zemích zůstává nejistá. Nejvíce to ilustruje heslo protestů:
„Arabské jaro zemře tam, kde se narodilo“.177
Jak je tedy patrné z několika příkladů výše uvedených, neboť není cílem této práce
podrobně se věnovat jednotlivých zemím a jejich vývoji, že situace po vypuknutí Arabského
jara je velmi nestabilní a Evropská unie těžko reaguje na vývoj ve svém sousedství. Nelze
tvrdit, že by byla nečinná nebo že by se nijak neangažovala, ale musí tak činit v rámci
různých mezinárodních formátů, když evropské struktury jsou více či méně paralyzovány
z různých, výše uvedených důvodů. Proto se například uskutečnilo setkání ministrů
zahraničních věcí Maghrebu s komisařem pro rozšíření a Evropskou politiku sousedství na
okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, kdy hlavním tématem byla
konzultace ohledně aktuálního vývoje a možnosti posílení spolupráce, přičemž se jednalo o
první neformální politický dialog tohoto druhu mezi těmito státy a Evropskou unií. Účastníci
se domluvili, že v tomto formátu budou nadále spolupracovat a dokonce byla definována
témata pro budoucí spolupráci s tím, že následně budou definovány konkrétní iniciativy:
politický dialog a bezpečnostní spolupráce, zemědělství, životní prostředí a vodní zdroje,
průmysl, infrastruktura a investice a nakonec tvorba pracovních míst, věda a výzkum či
mobilita osob. Komisař Füle se opět odvolal na prospěšnost metody integrace v jednotlivých
oblastech, která pak přináší větší stabilitu, rozvoj a bezpečnost.178
Ovšem toto vede k položení otázky, kde je efektivita Unie pro Středomoří, pokud se
vytváří ještě další menší uskupení pro vzájemnou spolupráci, navíc ve stejných oblastech a na
základě stejné metody. A to ještě v kontextu nedávných tragických událostí na italském
ostrově Lampedusa, kdy se utopilo více než 360 běženců z Afriky, což je markantním
důkazem toho, že různé strategie, komplexní přístupy a deklarace, jak ve vztahu
k ekonomickému a sociálními rozvoji v zemích na jih od Evropské unie, tak i ve vztahu
k efektivnímu řešení problému migrace, zatím příliš konkrétních výsledků nepřináší.
Navíc během roku 2013 bylo možné všimnout si nového trendu v oblasti jižního
Středomoří, a to rostoucí vliv ropných mocností Perského zálivu, které díky své nabízené
finanční pomoci bez připojení dalších podmínek, například požadavek ochrany lidských práv,
získávají v zemích severní Afriky navrch před Evropskou unií, jejíž vliv pomalu upadá, neboť
i objem finančních prostředků se kvůli finanční krizi značně zmenšuje, nemluvě o ztrátě
důvěryhodnosti po vypuknutí Arabského jara, kdy byla Evropská unie kritizována za
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předešlou podporu autoritářských režimů. Proto je na místě důležitá otázka nad efektivitou
zahraniční politiky Evropské unie a s tím spojených institucí, které mají za cíl zlepšovat
ekonomickou a sociální situaci zemí Středomoří, předcházet konfliktům a zajistit stabilitu
v regionu. Následující kapitola proto zanalyzuje jednotlivé aspekty středomořské politiky
Evropské unie s ohledem na zmíněnou efektivitu a její výsledky poté budou sloužit
k potvrzení či vyvrácení definovaných hypotéz.

4 ANALÝZA EURO-STŘEDOMOŘSKÉ POLITIKY

V předešlé kapitole byl popsán vývoj euro-středomořské politiky od roku 2006 do
současnosti s důrazem na zásadní změny, ať už institucionální či politické, které se udály
v této politice, a to vše v kontextu aktuální evropské i mezinárodní politiky. Ovšem nyní je
důležité všechny předešlé události analyzovat s cílem zjistit, zda se euro-středomořská
politika Evropské unie vyvíjela a dařilo se jí více či méně řešit překážky a nastalé problémy a
nebo se naopak vyskytly další problémy a nové komplikace. Tato analýza pak bude následně
sloužit k tomu, aby bylo možné odpovědět na výzkumné otázky a hypotézy, které byly
zformulovány v úvodu této práce (i s vědomím, že se jedná o zcela aktuální téma, kdy značný
časový historický odstup může následně ovlivnit hodnocení této analýzy).
Pro tuto analýzu byly vybrány nejzásadnější oblasti s ohledem na definované téma,
byť s vědomím, že se jedná o komplexní agendu a že by za pozornost stály i jiné oblasti.
Proto pozornost bude věnována: vzniku Unie pro Středomoří, jejímu fungování a následnému
vývoji, následovat bude analýza Evropské politiky sousedství a její postupná aktualizace
v podobě udělování tzv. privilegovaných statutů, dále reakce Evropské unie na Arabské jaro,
ekonomický aspekt euro-středomořských vztahů a nakonec analýza současné zahraniční
politiky Evropské unie.
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4. 1 Analýza Unie pro Středomoří
Při definování nového projektu francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym
v té době jeho tým nevycházel ze žádné strategické, komplexní revize aktuální eurostředomořské politiky. Barcelonský proces se po roce 2005 nacházel ve složité situaci, ale
nikdo nevolal po žádné celkové revizi, aby se nově nastavila agenda či se aktualizovala ta
stávající s cílem řešit málo akceschopný přístup Evropské unie. Proto Nicolas Sarkozy přišel
s novou iniciativou, kterou prezentoval jako celkově nový přístup, který měl překonat
stávající problémy.
Hned na počátku ale bylo evidentní, že nová iniciativa, ještě než byla spuštěna,
začala oslabovat konsensus, který se postupem času vytvořil kolem dvou pilířů zahraniční
politiky Evropské unie ve Středomoří: Barcelonský proces a Evropská politika sousedství.
Takže došlo nejen k tomuto narušení dlouho budovaného konsensu, ale vyvolávalo to i obavy
o budoucnost zahraniční politiky Evropské unie jako takové. Tento konsensus a rovnováha
mezi různými evropskými politikami směrem k tomuto regionu, rovnováha v přístupu mezi
severními a jižními státy Evropské unie a rovnováha mezi jihem a východem v evropském
sousedství, to vše mohlo být oslabeno. Navíc zde ještě hrozilo nebezpečí, že francouzská
iniciativa mohla poškodit důvěryhodnost Evropské unie tím, že by se obnovily dávné
bilaterální diplomatické kanály a tím by došlo k tzv. renacionalizaci existujících společných
politik Unie, což by pak ve svém důsledku mohlo vést k procesu regionalizace evropské
zahraniční politiky, tedy k vytvoření skupin států, které by prováděly evropskou zahraniční
politiku v jednotlivých geografických oblastech, ale bez společné dimenze všech členských
států.179 Ve svém důsledku to mohlo podle některých expertů znamenat i jisté rozdělení sfér
vlivu tradičních „mocností“ v daném regionu.180
Tento možný scénář byl následně zastaven diplomatickou aktivitou Španělska a
Itálie, které přesvědčily francouzského prezidenta, aby nová iniciativa byla vsazena do
celkového evropského rámce, což nakonec definitivně rozhodlo Německo, které zdůraznilo
potřebnou roli Evropské komise a zachování společné evropské dimenze. Po spuštění Unie
pro Středomoří na summitu v červenci 2008 v Paříži byl tedy zachován konsensus v rámci
různých přístupů a politik, ale nová iniciativa vytvořila v odborných kruzích a zvláště u
široké veřejnosti nejasnosti o tom, zda stále platí předcházející politiky Barcelonského
procesu/Euro-středomořského partnerství anebo, zda se jednalo o zcela novou, přesněji
179
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řečeno další instituci směrem do Středomoří. Současně se nevědělo, zda projekty, které byly
zahájeny v rámci Barcelonského procesu, budou pokračovat nebo se budou duplikovat
s novými projekty nebo se budou doplňovat a tím se bude doplňovat i financování projektů.
A

v neposlední

řadě

vznikly dohady

kolem

Euro-středomořského

parlamentního

shromáždění, které bylo vytvořeno v rámci Barcelonského procesu v roce 2004. Nakonec
tedy došlo k úplnému „pohlcení“ Barcelonského procesu Unií pro Středomoří, ale přesto až
do současné doby trpí malou viditelností i přesto, že hlavním cílem bylo právě skrze
konkrétní projekty zviditelnit euro-středomořskou spolupráci jako evropské instituce nebo
přesněji řečeno instituce Evropské unie pro oblast Středomoří
Pokud se totiž o Unii pro Středomoří hovoří jako o evropské instituci, je to
nepřesné, neboť se jedná ve své podstatě o mezivládní instituci, kde rozhodují jednotlivé
členské státy a Evropská komise jako evropská instituce je zde zastoupena jen jako jeden
z mnoha členů. Z toho plyne, že v Unii pro Středomoří dominuje mezivládní přístup, kdy
byla role národních vlád posílena na nejvyšší úroveň skrze nové nastavení v podobě konání
summitů hlav a států každé dva roky, jak bylo schváleno na summitu v Paříži. Oproti
Barcelonskému procesu to tedy znamenalo změnu, neboť i když byl definován jako Eurostředomořské „partnerství“, země jižního Středomoří nebyly partneři v pravém slova smyslu
a to buď že ani nechtěly být a nebo z toho důvodu, že Barcelonský proces byl politikou
Evropské unie, nikoliv mezivládním fórem, a vše se podřizovalo Evropské unii. Nešlo tedy o
rovnoprávnou reprezentaci představitelů obou břehů Středomoří.
To pak konkrétně znamenalo, že jednání byla řízena aktuálním evropským
předsednictvím nebo Evropskou komisí, která měla vliv na průběh a výsledky jednání.
Členské státy EU si vždy předem společně připravily svou pozici, která posléze byla většinou
přijata, naopak státy jižního Středomoří často dostávaly materiály se zpožděním a jejich
institucionální nedostatek jako v případě evropských struktur jim neumožňovala přijmout
svou společnou pozici, natož připravit alternativní návrh, a změnit tak agendu. Písemná
prohlášení byla vždy pod hlavičkou aktuálního předsedy Evropské rady a jižní státy to pouze
pasivně přijímaly nebo blahosklonně odsouhlasily.181 Navíc členské státy plně nepřijaly
principy a zásady Barcelonské deklarace z roku 1995, takže nemohlo být vytvořeno
společenství na základě sdílení společných hodnot, nejen proto, že se jednalo o rozdílné
politické režimy a kulturní systémy (i když platila univerzalita principů jako ochrana lidských
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práv či vláda práva), ale i to, že pro řadu arabských států bylo velmi obtížné být součástí
společenství společně s Izraelem.
Proto návrh nové instituce obsahoval inovační prvek v podobě rovnoprávnosti
všech členských zemí. Vycházelo se z předpokladu, že arabské země v posledních letech
nechtěly spolupracovat právě z důvodu této nerovnoprávnosti, kterou označovaly jako
„nabídku“ od Evropské unie „berte nebo nechte být“ (take it or leave it).182 Právě Francie
zdůrazňovala, že pokud bude členským zemím zajištěna plná suverenita, arabské země by
mohly být více nakloněné ke společné spolupráci a mohly by mít větší zájem. Prezident
Sarkozy proto tento aspekt vyzdvihoval po celou dobu od vzniku nápadu až po jeho
modifikaci, takže se to stalo hlavní charakteristikou nové instituce. Ovšem jak se ukázalo
následně, tento inovační princip „spoluvlastnictví“ se ukázal jako problematický. Obecně se
koncept spoluvlastnictví využívá hlavně v rozvojové politice při poskytování mezinárodní
pomoci, kdy se skrze tento koncept vytváří partnerství mezi dárcem a lokálními aktéry, aby
se umožnilo společné vlastnictví zdrojů a projektového řízení.183 Co se týče středomořského
návrhu, koncept spoluvlastnictví byl pojat široce a současně funkcionálně, to znamenalo, že
se mělo jednat o politickou, ekonomickou a kulturní unii, která bude založena na principu
„striktní rovnosti“ mezi členskými zeměmi Evropské unie a zeměmi jižního a východního
Středomoří. Poradce Nicolas Sarkozyho a jeden z tvůrců Unie Henri Guaino prohlásil, že
bylo nutné přenést moc od Evropské unie a Evropské komise k národním vládám v rámci
organizace, ve kterých jižní země budou moci činit vlastní rozhodnutí, přicházet s návrhy a
pokud to bude nutné, říkat ne evropským návrhům.184 Funkcionální aspekt měl být zajištěn
tím, že všechny státy budou moci stejně tvořit agendu a budou rovnoprávně rozhodovat.
Ovšem v případě tohoto způsobu rozhodování a společné práce se jako základní
předpoklad ukazuje rozhodování na základě konsensu, který je založen na vzájemné důvěře
mezi partnery, tedy mezi členskými státy dané organizace. Pokud tato důvěra chybí, hrozí
zde nebezpečí komplikací až institucionální paralýzy. Tato obava se nakonec ukázala jako
opodstatněná, a to hned na konci roku 2008, kdy došlo k invazi do Gazy a Egypt jako
spolupředsedající země přerušil veškeré aktivity, a zastavil tak ustavení zbývajících institucí
Unie pro Středomoří, obzvláště Sekretariátu. Následně, s ohledem na stále komplikovanou
situaci na Blízkém východě, tento stav přetrvával.
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Uvedený rys se pak projevuje i v rámci jednotlivého institucionálního nastavení. Co
se týče již zmíněného konání summitů hlav států a vlád každé dva roky, od předešlého eurostředomořského partnerství mělo dojít k povýšení formátu, přičemž tato nejvyšší úroveň měla
znamenat nejen zvýšení prestiže a viditelnosti, stejně jako tomu je u summitů Evropské unie
s Latinskou Amerikou či Asií, ale i větší snahu zapojit se do vzájemné spolupráce, když
v řadě zemí politická moc spočívala v rukách nejvyššího politického představitele. Proto
jejich osobní zapojení mohlo usnadnit spolupráci a plnění společně přijatých cílů. Ovšem
přítomnost hlav států a vlád současně znamená zvýšení politické důležitosti mezistátních
vztahů, a proto v případě jakéhokoliv mezistátního konfliktu či napětí je prvním krokem
zrušení tohoto summitu, což se v průběhu minulých let několikrát stalo. Proto je oproti
předešlému institucionálnímu nastavení Barcelonského procesu nový formát summitů ještě
více zranitelný v kontextu neustále komplikované situace na Blízkém východě. Vedle toho
původním záměrem bylo vytvoření i jakéhosi G8/G20 pro Středomoří, právě s ohledem na
plánovanou účast nejvyšších představitelů zemí. Cílem mělo být dosažení strategičtějšího
rozhodování a určování priorit na nejvyšší úrovni. Ovšem Unie pro Středomoří má
dohromady 40 členů, čímž se efektivní strategické rozhodování značně zkomplikovalo.185
Další institucionální inovací bylo spolupředsednictví, které bylo složené z jednoho
předsednictví za Evropskou unii a druhé za jižní a východní Středomoří a které mělo za úkol
svolávat a řídit summity, všechna ministerská jednání, jednání seniorních úředníků a další
setkání. Spolupředsednictví tak ukončilo předešlou praxi evropských předsednictví a
Evropské komise, která řídila všechna jednání Barcelonského procesu, a mělo současně
posílit koncept spoluvlastnictví. První spolupředsednictví tedy vykonávala Francie spolu
s Egyptem, ale posléze začaly menší diplomatické dohady mezi evropskými členskými
zeměmi, neboť Francie si chtěla ponechat své předsednictví i po skončení svého
předsednictví v Evropské radě. Proto se s každým následujícím státem domlouvala na
převzetí předsednictví, což činilo situaci nepřehlednou a navíc tentokrát pro řadu evropských
zemí to znamenalo ztrátu pocitu spoluvlastnictví. Vedle toho se řada států odvolávala na
potřebu dodržovat platné smlouvy, které jediné určují vnější reprezentaci Evropské unie.
Francie nicméně dokázala vyjednat ponechání si svého předsednictví, ale společně se
stávajícím předsednictvím a Evropskou komisí (což podle expertů vedlo spíše k „EU co-co
Presidency“). Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pak došlo k další změně, kdy
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Evropskou unii začala zastupovat Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku, předseda Evropské rady a rotující předsednictví v Radě ministrů.
Francie tedy vykonávala své spolupředsednictví až do února 2012, kdy Rada
ministrů zahraničních věcí EU v Bruselu rozhodla, že Francie předsednictví předá Evropské
unii. To konkrétně znamenalo, že Catherine Ashton převzala předsednictví setkání ministrů
zahraničních věcí Unie pro Středomoří, Evropská komise převzala předsednictví
ministerských jednání v oblastech, které spadají výlučně do kompetence Evropské unie. Pro
zbývající ministerská jednání měla též tuto roli plnit Evropská komise, ale společně se
členským státem, který bude mít předsednictví v Radě EU. Kde jsou předmětem jednání
oblasti spadající jen do kompetence členských zemí, tak bude předsednictví Unie pro
Středomoří vykonávat předsedající stát Rady EU. Evropská služba vnější akce by měla
převzít předsednictví jednání seniorních úředníků.186
Za jižní Středomoří první předsednictví vykonával Egypt, který iniciativu od
počátku podporoval, neboť skrze ní chtěl potvrdit a zvýšit svou vedoucí politickou úlohu
v regionu. Navíc jeho silnou rolí měla být preventivně zajištěna vzájemně konstruktivní
spojka mezi Unií pro Středomoří a Blízkým východem, ale Egypt nakonec od pařížského
summitu změnil kurz své politiky, začal hájit své zájmy a zájmy úzké skupiny arabských
států a část doby svého předsednictví bojkotoval tuto instituci a všechna s ní spojená
jednání.187 Navíc v rámci jihu jednotlivé země byly ekonomicky a sociálně značně rozdílné a
vyskytovalo se mnoho napětí mezi státy (například přetrvávající konflikt na Západní Sahaře
vedle konfliktu na Blízkém východě). Proto tato heterogenita bránila a stále brání
jednotnému prosazování svých zájmů a též k vykonávání konsensuálního spolupředsednictví
(od června 2012 předsednictví převzalo Jordánsko, které se o dosažení konsensu alespoň
snaží, byť se stále nekonal žádný summit na nejvyšší úrovni). Z toho všeho tedy jasně
vyplývá, že jak se postupem času vyvíjela situace, tato inovativní institucionální část vůbec
nepřispěla ke zjednodušení a přehlednosti, spíše naopak, což pak mělo zpětný dopad na další
oslabení viditelnosti a pocitu akceschopnosti Unie pro Středomoří jak v zemích Evropské
unie, tak i u jižních sousedů.188
Sekretariát, jako další nová instituce Unie pro Středomoří, byl definován jako
instituce technické povahy, která bude sloužit jako servis všem ostatním částem (příprava a
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výběr projektů, příprava podkladů na všechna jednání atd.). Ovšem Sekretariát i přes svou
technickou povahu se stal první obětí politických neshod a bojkotů, neboť byl spuštěn až
v červenci 2010, poté v roce 2012 rezignoval první generální tajemník a následně se
vystřídali dva další. Obsazení náměstků generálního tajemníka se též stalo předmětem
tvrdého politického vyjednávání mezi členskými státy a výsledný kompromis vyvolává
otázku po uplatnění konceptu spoluvlastnictví, když všichni náměstci pochází jen ze
středomořských států (Palestina, Turecko, Francie, Itálie, Izrael, Malta a Řecko, a se sídlem
ve Španělsku) a nikoliv například ze severní či východní Evropy, navíc s ohledem na kritické
připomínky Německa na počáteční návrh Unie a donucení Francie „evropeizovat“ tento
projekt.
Co navazuje na Barcelonský proces, to jsou různá ministerská setkání, ale
s ohledem na novou dimenzi summitů, ministři nyní musí jen naplňovat cíle definované
v pracovních programech nejvyššími představiteli, takže se jejich váha při určování směru
Unie pro Středomoří snížila. Ale na druhou stranu jejich důležitost stoupla jak kvůli
sektorovému přístupu středomořské politiky, kde jednotliví sektoroví ministři rozvíjí dané
projekty a stanovují další priority, ale i kvůli rušení politických summitů, neboť se stali
nositeli kontinuity a překonavateli paralýzy alespoň na této nižší úrovni.189 K tomu je ještě
nutné přidat další dimenzi, která byla rozvíjena v rámci Barcelonského procesu: parlamentní
dimenze a dimenze nestátních aktérů. Barcelonská deklarace z roku 1995 zdůrazňovala
důležitou roli spolupráce obou těchto dimenzí, až v roce 2004 vzniklo Euro-středomořské
parlamentní shromáždění (Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly), kde se scházejí
parlamentáři jak ze zemí Evropské unie, tak i ze zemí jižního a východního Středomoří.
Nicméně v roce 2005 vznikla další parlamentní instituce, a to Parlamentní shromáždění
Středomoří (Parliamentary Assembly of the Mediterranean), které je určené pro parlamentáře
pouze ze zemí Středomoří. Provázanost obou institucí na Unii pro Středomoří byla ale velmi
volná, jen jako přidružené organizace, čímž se oslabila parlamentní dimenze nebo se alespoň
od Barcelonského procesu neposílila. Navíc některé členské státy Evropské unie se snažily o
větší propojení prvního parlamentního shromáždění a naopak některé země jako Francie se
snažily o posílení a propojení druhého shromáždění. Nakonec došlo k propojení s prvně
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jmenovaným, a to přesněji v březnu 2010, kdy bylo změněno jméno na Parlamentní
shromáždění Unie pro Středomoří, čímž se oficiálně stalo jejím parlamentním tělesem.190
Další dimenze jako lokální a občanská společnost ale stále zůstala navázána jen
volně. V roce 2010 bylo v Barceloně založeno Euro-středomořské regionální a lokální
shromáždění (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly) a mělo být technicky
podporováno Sekretariátem. Ovšem nedošlo k jeho propojení, jedná se o autonomní instituci
jen volně navázanou na Unii pro Středomoří. Ve vztahu k občanské společnosti, pařížská
deklarace nijak explicitně nezmínila potřebu vážně propojit agendu s občanskou společností,
i přesto, že se jedná o důležité aktéry v procesu demokratizace. Z toho vyplývá, že Unie pro
Středomoří jasně posílila mezivládní dimenzi, a nová architektura tak vyšla vstříc
autoritativním vládám jižního Středomoří, které neměly zájem konzultovat vládní záležitosti
s jinými úrovněmi než jen v rámci té státní.
Z toho může vyplývat, že nové nastavení euro-středomořských vztahů v podobě
Unie pro Středomoří vychází vstříc jižním arabským zemím. Nicméně je dobré připomenout
opatrné a někdy přímo negativní reakce jižních států na nový projekt, jak bylo uvedené
v předešlé kapitole. Obecně hlavními důvody nechuti či nezájmu byla obava ze spolupráce
s Izraelem a obava z opětovné dominace Evropské unie či Francie v oblasti. Země jižního a
východního Středomoří ekonomicky nepatřily podle průběžných mezinárodních hodnocení
mezi nejchudší země na světě, ale dlouhodobě se potýkaly s ekonomickou a sociální stagnací
či dokonce úpadkem, pokud se to srovná s jinými rozvojovými regiony na světě. A hlavním
důvodem této stagnace byla stagnace politická, která vážným způsobem poškozovala
ekonomický, sociální a politický rozvoj daných zemí.191 Proto tyto země spolupracovaly
v rámci Barcelonského procesu a zvláště v rámci Evropské politiky sousedství, neboť
finanční pomoc ze strany Evropské unie byla pro tyto státy výhodná a k tomu se stále více
ukazovalo, že Evropská unie dávala těmto státům dostatek prostoru, aby mohly obcházet
definované cíle, zvláště v politické oblasti a s ní navázanou proreformní agendu (jako
ochrana lidských práv, posílení občanské společnosti apod.). A Unie pro Středomoří tento
trend ještě posílila.
Jak už bylo výše zmíněno, posílila se mezivládní, nejvyšší politická úroveň a tím
došlo k oslabení jiných aktérů než těch oficiálních, spojených s režimem. Koncept
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spoluvlastnictví posílil všechny státy na stejnou úroveň, a arabské státy se tak staly hráči
s právem veta, které jednotlivé státy v průběhu krizí na Blízkém východě neváhaly použít.
Vedle toho, pokud se vše přijímá jednomyslně konsensem, znamená to z hlediska obsahu
aktivit zaměření se jen na oblasti a na projekty, kde nehrozí použití práva veta. To znamená
definování oblastí, které jsou pro obě strany nekonfliktní a nepřestavují žádné citlivé body.
Z toho logicky vyplývá, že z agendy Unie pro Středomoří zcela vypadl aspekt politických
reforem, neboť jakýkoliv návrh, který by mohl ohrozit autoritativní režimy a posílit jiné síly
v daném režimu, by byl ihned vetován.192 Jako důsledek došlo k oslabení a vynechání
dřívějšího prvního, politického koše a koše třetího, jehož agendou byla sociální a kulturní
spolupráce, podpora demokracie, ochrana lidských práv, rozvoj občanů, vzdělávací projekty
apod. Dokonce je uváděn i konkrétní příklad: dozorčí rada Nadace Anny Lindh složena ze
zástupců členských zemí, která rozvíjela mezikulturní vztahy v rámci Barcelonského procesu,
vyzvala správní radu, aby zastavila a zrušila řadu projektů, neboť je považovala za příliš
politické.193 Unie pro Středomoří se tak stala jen organizací pro spravování technických
projektů, nikoliv organizací, která usilovala o politické reformy, jak tomu bylo v případě
Barcelonského procesu.
Nicméně na tuto kritiku lze podotknout, že smyslem Unie pro Středomoří mělo být
dosažení pokroku právě skrze konkrétní projekty, cestou tzv. unie projektů, která je
inspirovaná Monnetovou funkcionalistickou metodou, která vytváří solidaritu skrze dosažená
fakta (tzv. solidarités de fait). Principem této metody je vytvoření drobných funkcionálních
vazeb, které v průběhu času přinesou hlubší integraci s tím, že čím větší ekonomická
integrace, tím větší uplatnění nenásilných způsobů řešení konfliktů.194 Vedle této
funkcionalistické metody se ještě mezi tvůrci Unie pro Středomoří hovořilo o uplatnění
klasické modernizační teorie a teorie vzájemné závislosti. Modernizační teorie tvrdí, že po
nastartování ekonomického růstu posléze dojde i k přijetí demokracie, a teorie vzájemné
závislosti naopak tvrdí, že čím větší integrace, tím větší vzájemná závislost, která následně
zabraňuje vypuknutí vzájemných konfliktů. Proto i Francie navrhla seznam oblastí pro možné
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projekty (který je uveden v předešlé kapitole), ve kterých mohlo být dosaženo rychlé shody.
Ovšem arabské země vyjádřily k této metodě své připomínky, kdy na jedné straně
považovaly za důležité, aby tyto projekty byly ambiciózní a dobře strukturované s viditelným
pozitivním dopadem na dané země (jednalo se hlavně o Tunisko, Maroko a Alžírsko195), což
s sebou neslo potřebu dostatku financí, a na straně druhé tato logika integrace byla oslabena
faktem, že se nejednalo o strukturálně podobné systémy, které navíc byly ohrožovány či
oslabovány sociálně výbušnými situacemi, teroristickými hrozbami, dopady klimatické
změny či zvyšující se migrací ze subsaharské Afriky. Celkově z toho tedy vyplývá, že ani
tato funkcionalistická metoda se neobejde bez připomínek, zvláště ve vztahu k politické
agendě. Implikuje to totiž omezení snahy o podporu demokratizačního úsilí či hledání řešení
konfliktů a dosažení míru, což ovšem Evropská unie neustále zdůrazňovala ve svých
oficiálních deklaracích, tedy i v pařížské deklaraci Unie pro Středomoří, že je třeba ve
Středomoří vybudovat zónu míru, stability a prosperity.
A v neposlední řadě, pokud se na Unii pro Středomoří podíváme prizmatem
blízkovýchodního konfliktu, lze hovořit o „depolitizaci“ zahraniční politiky Evropské unie.
Francouzští tvůrci Unie pro Středomoří usilovali o to, aby aktivity nové instituce byly
„imunní“ od blízkovýchodního konfliktu, proto výše uvedená metoda konkrétních
nekonfliktních projektů. Naopak arabské státy stály o to, aby agenda řešení konfliktů obecně
přetrvala, a to hlavně z toho důvodu, aby arabské státy mohly prezentovat své názory na
probíhající konflikt před vysokými představiteli Evropské unie a současně získávaly politické
body pro domácí publikum obhajobou palestinských a obecně arabských zájmů. Což pak též
ve svém důsledku vedlo k dlouhodobé celkové paralýze Unie pro Středomoří.
Samozřejmě pokud se zmiňuje blízkovýchodní mírový proces (který ale není
z důvodu obsáhlosti hlavním předmětem této práce), je třeba zmínit i samostatnou roli
Evropské unie na Blízkém východě, neboť vše je propojené se vším, takže i když Unie pro
Středomoří byla zamýšlena „odpojit se“ od blízkovýchodního konfliktu, je třeba vzít v potaz,
že Evropská unie je důležitým hráčem v tomto regionu (samozřejmě s následnou otázkou,
zda dostatečně vlivným). Je členem blízkovýchodního Kvartetu (společně s USA, OSN a
Ruskem), s blízkovýchodními státy rozvíjí Evropskou politiku sousedství a současně v Unii
pro Středomoří je členem vedle Izraele a jednotlivých arabských zemí i Liga arabských států,
která vytvořila Arabskou mírovou iniciativu. Nicméně Evropská unie bez přítomnosti USA
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nikdy nedokázala změnit stávající situaci či ji alespoň odblokovat a navíc dlouho pociťovala
následky rozpolceného postoje evropských států během invaze USA do Iráku, které oslabily
důvěryhodnost a akceschopnost evropské zahraniční politiky na Blízkém východě.196 Proto
se Evropská unie zaměřovala nikoliv na řešení konfliktu (conflict resolution), ale na řízení
konfliktu (conflict management), které v posledních letech konkrétně znamenalo financování
spravování palestinského státu s odůvodněním, že Palestina musí být připravena a hlavně
schopna převzít zodpovědnost, až bude vyhlášena nezávislým státem.197
V této souvislosti je nutné uvést i speciální vztah mezi Evropskou unií a Izraelem, i
když se Evropská unie snaží velmi zviditelnit skrze pomoc, kterou zasílá Palestinským
autonomním územím. Vzájemné vztahy lze obecně charakterizovat několika rysy. Za prvé
zde existuje diskrepance mezi výbornými ekonomickými vztahy a opakovaně napjatými
politickými vztahy. Evropská unie totiž po řadě předcházejících konfliktů jako invaze v Gaze
v roce 2009 či napadení mírové flotily v roce 2010 čím dál více kritizovala izraelskou vládu,
zvláště současnou vládu premiéra Benjamina Netanjahua a jeho pokračování v budování
izraelských osad na okupovaných územích (jak již bylo výše uvedeno, Evropská unie přijala
některé konkrétní kroky jako bojkot výrobků z okupovaných území). Z ekonomického
pohledu byly ale vzájemné vztahy vždy intenzivní, zvláště po spuštění Evropské politiky
sousedství, neboť Izrael jako rozvinutá ekonomika mohla profitovat z bilaterálního,
diferencovaného přístupu evropské politiky. Izrael se účastnil řady evropských projektů,
dokázal se značně integrovat do evropského vnitřního trhu a dokonce v roce 2007 požádal o
povýšení vzájemných vztahů směrem k udělení privilegovaného statutu, což bylo v roce 2008
Evropskou unií předběžně schváleno (za diplomatického přispění Francie během
francouzského předsednictví). Ovšem v roce 2009 po invazi do Gazy byla jednání o statutu
zastavena, ale nikoliv oficiálně, a ekonomická spolupráce nadále pokračovala, aniž by se
například suspendovala spolupráce v rámci Akčního plánu Evropské politiky sousedství,
přesněji řečeno nebyla aktivována politická kondicionalita obsažena v akčních plánech, o
které bude řeč v následující podkapitole.198
Z toho vyplývá další charakterický rys vzájemných vztahů – divergence mezi
rétorikou a praxí, neboť v posledních letech se rétorika z obou stran vyostřuje, ale na druhou
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stranu pozice jednotlivých členských zemí EU se nijak významně ve vztahu k Izraeli nemění.
Navíc co se týče evropské pomoci Palestině, řada expertů kritizuje Evropskou unii za
nedostatečný přístup, neboť svým financováním fungování palestinského státu v podstatě
ulehčují situaci Izraeli a vyvazují ho jako okupační stát platit za svou odpovědnost, která je
dána mezinárodním právem.199
Pokud se tedy shrne přispění či nepřispění Unie pro Středomoří pro novou kvalitu
euro-středomořských vztahů a obecně její dopad na provádění zahraniční politiky Evropské
unie, lze konstatovat následující: z předešlé analýzy je evidentní, že Unie pro Středomoří
opustila svou normativní agendu zahraniční politiky ve vztahu k arabským zemím, kterou
předtím Evropská unie prováděla v Euro-středomořském partnerství. Nový návrh vycházel
z pragmatismu, který na jedné straně vedl k opomenutí reformní agendy (vyžadování ochrany
lidských práv, vlády práva, ekonomický a sociální rozvoj, podpora občanské společnosti či
dodržování mezinárodního práva), který se ale na straně druhé snažil předejít problémům,
které byly charakteristické pro předcházející euro-středomořskou spolupráci a které
blokovaly vzájemnou spolupráci.
Na místě je tedy otázka, zda tento pragmatismus znamená i sledování vlastních
zájmů, a to jak ze strany Evropské unie, tak i ze strany arabských zemí. Vše
z předcházejících řádků nasvědčuje tomu, že nové institucionální nastavení Unie pro
Středomoří vychází vstříc arabským zemím. Vynecháním agendy třetího koše se oslabují jiné
než státní struktury režimů. Obsah konkrétních projektů se vyhýbá citlivým agendám a
vyhovuje

autoritářským

režimům.

A

posílení

pozitivně

prezentovaného

principu

spoluvlastnictví vedl k používání práva veta ze strany arabských států, které tímto též
nedovolí, aby se na agendě vyskytl pro ně citlivý projekt. Paradoxně slavnostně vyhlášené
nové principy spoluvlastnictví a depolitizace projektů vedly současně naopak k politizaci,
neboť silnější „vlastnictví“ arabských států vedlo k jejich bojkotování aktivit Unie pro
Středomoří. Současně princip spoluvlastnictví vedl paradoxně k opuštění principu politické
kondicionality, která byla přítomna v Barcelonském procesu, neboť na úrovni nejvyšších
představitelů s právem veta se politická kondicionalita dá velmi těžko aplikovat. Pomineme-li
fakt, že Evropská unie kvůli různým pozicím členských zemí EU ve vztahu k Izraeli, ale
současně kvůli prohlubování vzájemných ekonomických vztahů, nebyla schopna nikdy
v kontextu vážných konfliktů na Blízkém východě uplatnit alespoň částečně tuto
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kondicionalitu, což mělo posléze za následek snížení důvěryhodnosti a legitimity Evropské
unie mezi jednotlivými arabskými státy.
Z toho plyne následující otázka: pokud Francie a posléze celá Evropská unie přijala
tento institucionální rámec, který vychází vstříc arabským státům a který neřeší citlivou
politickou agendu, činila tak Evropská unie z důvodu, že chtěla předejít opětovné ztrátě
důvěryhodnosti vyhlašováním cílů, které zřejmě podle jejího uvážení na základě předešlé
zkušenosti nebylo v jejich silách naplnit? A nebo naopak tímto ústupkem směrem
k autoritářským režimům sledovala své vlastní cíle, které v konečném výsledku ještě více
podkopaly její důvěryhodnost jako normativního aktéra?
Pařížská deklarace neopustila normativní politickou rétoriku, ani následující
dokumenty, ve kterých se Evropská unie neustále zmiňuje o nutnosti vybudovat oblast míru,
stability a prosperity sdílením společných hodnot a principů. Ale upuštěním od důrazu na
politické cíle mělo zřejmě evropským představitelům otevřít cestu ke spolupráci s arabskými
státy v těch oblastech, které vyhovovaly Evropské unii. Pokud by totiž tyto politické cíle
skutečně sledovaly, mohlo by to například vést až k roztržce mezi Evropskou unií a
Spojenými státy americkými, které zásadním způsobem podporovaly arabské režimy, a
samozřejmě k narušení stabilních autoritářských režimů, kdy systémové politické změny by
mohly podle Evropské unie vážným způsobem narušit regionální stabilitu, která byla pro EU
klíčová, a to nejen z bezpečnostního hlediska, ale i z hlediska jednotlivých agend jako
zajištění energetické bezpečnosti, kontrola migrace či zajištění volného přístupu na trh pro
evropské produkty (které jako důkaz paralelně nabývaly čím dál více na důležitosti v rámci
evropské agendy, jak bylo výše uvedeno podle jednotlivých závěrů summitů Evropské rady).
Z předešlých slov se zdá, že konečný výsledek Unie pro Středomoří byl výsledkem
konvergence zájmů jak evropských elit, tak elit ze států jižního a východního Středomoří,
přičemž tím hlavním zájmem bylo zachování statutu quo. Jak někteří experti poukazovali,
Evropská unie se vzdalovala od naplňování svého hesla „okruh dobře spravovaných států“ ve
svém sousedství (ring of well-governed states) k heslu „okruh pevně spravovaných států“
(ring of firmly governed states).200 Z toho vyplývá, že tento okruh pevně spravovaných států
plně odpovídal sledování hlavních evropských zájmů, které jsou definovány v ekonomické a
bezpečnostní oblasti. Z toho plyne, že Evropská unie plně sleduje své cíle v rámci
realpolitiky, ale stále jsou tyto realistické materiální cíle schovávány za deklaratorní politikou
o demokratických normách a hodnotách, i když jak bylo výše prokázáno, nové institucionální
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nastavení a nový obsah agendy Unie pro Středomoří již ukazuje pro veřejnost viditelnější
odstup směrem ke sledování vlastních cílů.
Stala se tedy nakonec Evropská unie po vzniku Unie pro Středomoří a současně
v rámci probíhající Evropské politiky sousedství faktorem, který zásadním způsobem
přispíval k udržení a k utužení autoritářských režimů? A nebo naopak Evropská politika
sousedství skrze své akční plány, diferencovaný bilaterální přístup a politickou
kondicionalitu přispívala k vyrovnávání realistické Unie pro Středomoří a zachování obrazu
Evropské unie jako normativního aktéra a vzoru pro ostatní? Následující podkapitola se bude
snažit na tyto otázky nalézt odpovědi.

4. 2 Analýza Evropské politiky sousedství
Pokud v předcházející podkapitole bylo řečeno, že arabské státy mohly v rámci
Unie pro Středomoří sledovat své vlastní zájmy a současně že politická agenda lidských práv
a demokracie byla v podstatě opuštěna, o to zajímavější pak může být pohled na bilaterální
dimenzi vzájemných euro-středomořských vztahů v rámci Evropské politiky sousedství.
Řada států jižního a východního Středomoří totiž dávala nakonec přednost bilaterální
spolupráci s Evropskou unií.
Evropská politika sousedství byla zahájena v roce 2004 s hlavním záměrem doplnit
Barcelonský proces, který měl posílit multilaterální vztahy se třetími zeměmi ve Středomoří
s cílem posílit ekonomickou a politickou reformu. K tomu pak byla přidána Evropská politika
sousedství jako bilaterální doplnění zahraniční politiky Evropské unie s důrazem hlavně na
propagování politických, ekonomických a bezpečnostních reforem pro zajištění stabilního
sousedství, a to skrze bilaterální Akční plány. Tyto plány měly zajistit závazek sdílet
společné hodnoty jako lidská práva a demokracii a zároveň určily priority reforem, které byly
sjednány přímo mezi daným státem a Evropskou komisí, čímž se zajistil diferencovaný
přístup k jednotlivé zemi na základě svých specifik.
Zajímavé může být, že koncept Evropské politiky sousedství vycházel plně
z konceptu a nástrojů rozšíření, ale bez možnosti být přijat do Evropské unie za člena.
Odborníci v této souvislosti hovoří o tzv. path dependency v Evropské politice sousedství,
což se například dalo vyvozovat z toho, že tato politika byla tvořena v rámci DG pro
rozšíření v Evropské komisi (dokonce se jí zabývali i ti samí úředníci, kteří předtím
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připravovali koncept rozšíření).201 To s sebou neslo i podobné postupy a nástroje, stejně jako
aplikace stejných principů. Akční plány se hned na prvních stránkách věnují politické
reformě, tedy kladou důraz, tak jako u kandidátských zemí, na posílení stability, na efektivitu
institucí, které garantují demokracii a vládu práva, na svobodu projevu a svobodu médií a
speciálně se věnují nadcházejícím volbám a jejich férovému průběhu.202 Vedle toho, stejně
jako tomu je v případě přístupových procesů, se zveřejňují každoroční společná hodnocení a
zvláště jednostranná zpráva EU o stavu plnění akčních plánů (tzv. regular country report).
Co se týče stejných principů, Evropská komise aplikovala stejný princip jako v případě
rozšíření, a to politickou kondicionalitu, v tomto případě pozitivní. Podle zakládajících
dokumentů Evropské politiky sousedství byla politická kondicionalita definována jako
„odměna za konkrétní progres dokazující sdílení hodnot a efektivní implementaci
politických, ekonomických a institucionálních reforem danými zeměmi, která pak těmto
zemím nabídne přístup k jednotnému trhu a další integraci a liberalizaci vedoucí k podpoře
volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu (ale nikoliv členství v evropských institucích,
jak slavně prohlásil tehdejší předseda Evropské komise Romano Prodi: „everything but the
institutions“)203. To tedy znamenalo, že rozvoj vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a
daným státem, obsah těchto vztahů a dynamika vzájemné spolupráce měla záviset na stupni
závazku dané země ke sdílení společných hodnot.
Proto je na místě otázka, proč dávají země jižního a východního Středomoří
přednost právě těmto bilaterálním vztahům před vztahy multilaterálními v rámci
Barcelonského procesu a následně v Unii pro Středomoří. Pokud v rámci těchto iniciativ
došlo k oslabení politické proreformní agendy, jak bylo dokázáno výše, je tato politická
agenda řádně prováděna v Evropské politice sousedství? Preferují jižní středomořské státy
tuto bilaterální spolupráci právě kvůli tomuto diferencovanému přístupu k proreformní
agendě? A nebo jsou zde jiné důvody než ty politické?
Pro zodpovězení těchto otázek je důležité analyzovat úspěšnost principu politické
kondicionality, zda má efekt na dané státy a znamená pozitivní dopad na demokracii a

201

A nejen to, když byla Evropská unie rozšířena o 10 nových členských zemí, uvědomila si, že má nové hranice
a musí státy ležící za touto hranicí získat a společně řešit bezpečnostní výzvy cestou politické a ekonomické
spolupráce. Kelley, J., New Wine in Old Wineskins: Promoting Political Reforms through the New European
Neighbourhood Policy, Journal of Common Market Studies 2006, Volume 44, Numer 1, s. 30-31.
202
Akční plány v sobě ještě obsahují cíle otevření ekonomik, snížení obchodních bariér, zvýšení finanční
pomoci, účast na programech Komise v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí či vědy, podpora
legislativnímu přibližování se evropským normám a standardům či prohlubování vzájemného obchodu.
203
Romano Prodi, A Wider Europe – A Proximity Policy as the key to stability, Speech of the President of the
European Commission, ECSA World Conference, Jean Monet Project, 5-6 December 2002.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-619_en.htm

112

demokratické změny v sousedních zemích. Evropská politika sousedství využívá pozitivní
politickou kondicionalitu, která přináší odměny za plnění podmínek a viditelný progres.
Pokud země podmínky neplní, jednoduše jim není přiznána finanční pomoc a zůstávají ve
vzájemné spolupráci pozadu. Evropská unie nepočítá ani s pomocí navíc těm, kteří neplní
plány, ani neaplikuje nějaké tresty, jako je tomu v případě negativní kondicionality, která
trestá za neplnění podmínek například v podobě sankcí. Pokud v sousedních zemích existuje
jiný režim než demokratický liberálně tržní model, tak změna směrem k tomuto modelu
znamená politickou, mocenskou ztrátu pro dané režimy. Tyto politické ztráty pak musí být
vykompenzovány dostatečnými odměnami v podobě značné ekonomické pomoci a nebo
v nejlepším případě členstvím v Evropské unii. Ale v Evropské politice sousedství není
slíbeno plné členství, takže logické je se ptát, do jaké míry je tento princip efektivní.
Této otázce se věnuje řada expertů a bylo učiněno mnoho empirických výzkumů a
ani není předmětem této práce činit vlastní výzkum. Proto lze například vycházet ze studie
Franka Schimmelfenniga a Hanna Scholtze, kteří si položili stejné výzkumné otázky: zda
politická kondicionalita má pozitivní dopad na sousední země, co se týče demokratických
změn, a pokud ano, zda politická kondicionalita je efektivní obecně a nebo jen za určitých
podmínek. Ve svém výzkumu podrobili kritice i předešlé výzkumy, hlavně z toho důvodu, že
nevzaly v potaz socioekonomický vývoj daných zemí a zaměřovaly se pouze na Evropskou
unii jako aktéra a na její interakci s domácí elitou, přičemž nebyla pozornost věnována i
jiným mezinárodním faktorům, které mohly přispět k demokratizačním změnám.204 Poté ve
svém obsáhlém výzkumu, který definoval celou řadu proměnných, došli k následujícím
závěrům: žádná kondicionalita, ať už v podobě partnerství či asociace v podobě uzavírání
Akčních plánů, nefunguje, pokud nemá v sobě obsažený finální cíl ve formě členství
v Evropské unii. To znamená, že ve vztahu k proreformní politické agendě nemá tento
princip efektivitu. Navíc se prokázalo, že tato nízká efektivita kondicionality se ještě lišila
podle stupně demokratizace. Vůbec žádný efekt nemá v autoritářských režimech a logicky
v zemích, kde již byl dosažen vysoký stupeň demokracie. Naopak alespoň částečně efektivní
je v zemích, které již mají jistou zkušenost s demokratizačními procesy.205
Ovšem politická kondicionalita není jediným konceptem, který Evropská unie
aplikuje ve vztahu k potřebě plnit dané závazky, které mají vést ke změně. V Evropské
politice sousedství lze vysledovat i prvek socializace či uplatňování tzv. měkké diplomacie
204
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(soft diplomaty).206 V rámci socializace mohou jednotliví aktéři způsobit změnu chování buď
tlakem na reputaci (např. kritikou či přesvědčením, proto jsou vydávány každoroční
hodnotící zprávy ze strany Evropské komise.) a nebo snahou vytvořit pocit partnerství mezi
Evropskou unií a danými státy. To znamená, že Evropská komise hovoří o sousedních státech
jako o „partnerech“ a o snaze vést „rovnoprávný dialog“. Tím se opět vracíme ke konceptu
spoluvlastnictví, který byl aplikován při vzniku Unie pro Středomoří a který je tedy patrný i
zde, pokud se hovoří o rovnoprávnosti partnerů. Nicméně koncept spoluvlastnictví stejně
jako u Unie pro Středomoří komplikuje či přímo ztěžuje uplatňovat kondicionalitu, neboť ta
logicky v sobě obsahuje nerovné postavení (Evropská unie, která vyžaduje plnění podmínek
u států, které je neplní a které jsou tedy vůči Evropské unii v podřadné pozici).
Politická kondicionalita, měkká diplomacie a další nástroje spadají obecně do
politiky podpory demokracie, kterou má Evropská unie včleněnou i v zákládajících
smlouvách a která je charakteristická pro řadu zahraničních politik rozvinutých
demokratických států.207 Proto je důležité zmínit i tuto obecnou politiku demokratizace, která
je definována jako pomoc zemím, jejímž hlavním cílem je podpora či posílení demokracie v
zemích, které jsou příjemci pomoci. Jde tedy o formu zahraniční politiky, která má za cíl
pozitivně a aktivně iniciovat proces demokratizace, podporovat tento proces a posílit
demokracii a lidská práva v daných zemích. Evropská unie se zvláště věnuje těmto oblastem:
podpora demokratické účasti v rámci svobodných volby, pluralitního demokratického
systému, účast na rozhodovacím procesu, ochrana lidských práv, přijetí mezinárodních
lidskoprávních úmluv, ochrana občanských svobod, vláda práva znamenající nezávislou a
efektivní justici, transparentní právní rámec, rovnost všech občanů před zákonem nebo
podřízení policie či armády zákonům.
V praxi to ale u Evropské unie vypadá tak, že svou politiku zakládala na přístupu od
shora dolů (tzv. top-down approach), který v praxi představuje financování budování státních
kapacit na nejvyšší úrovni jako modernizace policie, státní správy či příprava a konání
voleb.208 Naopak Evropská unie se příliš nevěnovala podpoře občanské společnosti nebo
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podpoře rozvoje politických stran, kterou nechává jednotlivým národním státům nebo
politickým nadacím.209 Pokud tedy Evropská unie věnuje tolik pozornosti v rámci své
demokratizační politiky budování státních institucí, toto se odráží i v prioritách Evropské
politiky sousedství a předešlého Euro-středomořského partnerství.
Ovšem i zde se uskutečnila řada výzkumů, které měly za cíl zjistit, jak moc je
demokratizační politika Evropské unie efektivní. Stejně jako v případě politické
kondicionality se zjistilo, že v autoritářských režimech má tato politika nejmenší dopad. Na
jedné straně se totiž prokázalo, že otevřenou podporou občanské společnosti v těchto zemích
se tyto organizace dostávají do nebezpečí v podobě pronásledování autoritářskými režimy, a
na straně druhé Evropská unie nechtěla zasahovat do vnitřních záležitostí daných režimů.
Proto se ukazuje hranice mezi možností pomoci a nevměšováním (navíc s ohledem na
citlivost arabských států kvůli jejich koloniální minulosti) jako velmi tenká. Evropská unie se
tak konkrétně věnovala oblastem, které nebyly politicky tolik citlivé a které nemohly vážně
ohrozit stabilitu režimu. Takže například nejvíce finanční pomoci, jak už bylo uvedeno,
věnuje Palestinským autonomním územím, kterou tímto podporuje v budování státních
institucí, či se zaměřuje na ochranu práv žen a dětí.210
Evropská politika sousedství tak i přes svou rétoriku a deklarace není tak zcela
zaměřena na reformní politickou agendu, jak bylo prokázáno výše. Státy jižního a
východního Středomoří od roku 2004, kdy byla politika sousedství spuštěna, nijak
nereformovaly své politické systémy ani nijak nepodporovaly domácí proreformní síly.
V některých případech tomu bylo i naopak jako například tvrdé pronásledování umírněných
či radikálních islamistů v Egyptě, Tunisu či Alžírsku. O to zajímavěji je pak skutečnost, že
ani Evropská unie nijak nespolupracovala s jinými skupinami v daných zemích než s těmi
státními a současně země jižního Středomoří jako Tunis, Egypt či Maroko byly podle
srovnání mezi těmi zeměmi, které získávaly nejvíce finanční pomoci od Evropské unie.211
Z toho vyplývají dva konkrétní závěry: pokud Evropská unie neplní své podmínky a
spolupracuje s těmito režimy bez jakéhokoliv náznaku nesouhlasu s nedodržováním
podmínek ze strany těchto režimů, pak to vede ke ztrátě důvěryhodnosti Evropské unie a
jejich politik mezi ostatními státy. A nejen mezi ostatními státy, vede to ke ztrátě naděje mezi
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podporovateli demokracie v daných režimech a vede to k diskreditaci obrazu Evropské unie
jako nositele demokratických hodnot a principů.
Samozřejmě všechny tyto uvedené skutečnosti pak odpovídají na otázku, proč země
jižního a východního Středomoří preferují bilaterální vztahy v rámci Evropské politiky
sousedství. Akční plány sice deklaratorně obsahují politická prohlášení, ale jinak se
vyjednávání a vzájemná spolupráce řídila pragmatismem a byly to arabské státy, které zde
měly větší možnost bilaterálně vyjednat výhodnější podmínky než v rámci multilaterálního
fóra, což jim pak zpětně dodávalo pocit rovnoprávného partnerství. Vedle toho arabské státy
nechtěly příliš sdílet rozhodovací procesy a nebyly nuceny podílet se na společných
programech s Izraelem nebo jiným regionálním rivalem (což na druhou stranu zase
vyhovovalo Izraeli).
Evropská unie si zřejmě v průběhu času uvědomila omezení Evropské politiky
sousedství a jistou ztrátu důvěryhodnosti. Proto Evropská komise začala nabízet zemím, které
teoreticky plní programy Evropské politiky sousedství nejrychleji, možnost udělení
privilegovaného partnerství (tzv. advanced status) jako nový prostředek k nastartování
reforem v sousedních zemích.
Maroko a Tunis byly zatím jedinými státy, kterým byl privilegovaný statut přidělen,
a to v říjnu 2008 a v případě Tunisu v listopadu 2012. Maroku měl nový statut přinést
povýšení vzájemných vztahů s Evropskou unií a hlavně posílit politickou spolupráci směrem
ke strategickému partnerství. Evropské unii tento nový nástroj měl sloužit jako vyslání
signálu, že plnění podmínek Akčního plánu Evropské politiky sousedství se vyplatí díky
možnosti hlubší integrace do evropských politických a ekonomických struktur. Pro Maroko
to zase naopak znamenalo ekonomické výhody, prestiž mezi ostatními státy a samozřejmě
zvýšení legitimity a moci marockého režimu pro domácí obyvatelstvo. Co se týče Tunisu,
zde to bylo podobné, navíc v kontextu probíhajícího Arabského jara, které propuklo právě
v Tunisu. Nové tuniské vládě měl statut přinést prestiž v regionu i na mezinárodní scéně,
posílit ekonomické vztahy, a naopak pro Evropskou unii to mělo být gesto, že je přítomna
v regionu a že v rámci Arabského jara pomáhá daným státům na své cestě k demokracii.212
Ovšem po analýze daných textů se zdá, že privilegovaný status tolik nového
nepřináší a ani neodpovídá strategickým zájmům Maroka ani Tunisu. Pro Maroko stejně jako
pro Tunis je z pohledu ekonomických zájmů nejdůležitější liberalizace obchodu se
zemědělskými produkty, což se předmětem nového statutu nestalo, dále volný pohyb osob,
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což Evropská unie stále nepřipustila, a účast v nových programech, které ale nijak nové
nebyly.213 Mezitím se o privilegovaný statut přihlásily další země, a to Jordánsko a současně
v roce 2008 Rada ministrů zahraničních věcí EU přijala dokument o „posílení bilaterálních
vztahů se středomořskými partnery“, ve kterém jednostranně shrnuje dosavadní nástroje ve
vztahu ke středomořským zemím a současně navrhuje další prohloubení a posílení
bilaterálních vztahů s Marokem, Tunisem, Jordánskem, Egyptem, Libyí a dokonce i s
Alžírskem a Sýrií

(které se neúčastnily Evropské politiky sousedství) a vedle toho

s Izraelem.214 Tento dokument je reakcí na požadavky ostatních středomořských zemí, které
chtěly získat tento privilegovaný vztah a to jak kvůli Maroku, které statut získalo jako první,
tak i kvůli Izraeli, který byl v bilaterálních obchodních vztazích s Evropskou unií velmi
aktivní a velmi se zasazoval o dosažení privilegovaných vztahů (jak bylo uvedeno výše
v předešlé kapitole).
Evropská unie přinesla tímto novým přístupem změnu pohledu na vztah mezi
multilaterálními a bilaterálními vztahy, konkrétně vztah mezi určováním multilaterální a
bilaterální agendy. Při vzniku Evropské politiky sousedství platilo, že multilaterální dialog
generoval témata, která měla být posléze přijata a rozvíjena na bilaterální úrovni,
s privilegovaným statusem se však tento vztah proměnil s tím, že se měly řešit záležitosti,
které již nebyly předmětem předcházejících multilaterálních jednání.215 A vedle toho zde opět
přichází na řadu otázka, jak tyto privilegované statuty přispívají k naplňování daných cílů
směrem k reformě a konvergenci, které se v rámci předcházejících iniciativ nedařily. Řada
expertů je vůči těmto statutům značně skeptická, někteří je považují jen za určitou formu
veřejné diplomacie jak Evropské unie (která hovoří o „nové generaci“ Evropské politiky
sousedství či o konceptu „vícerychlostní“ sousedské politiky), tak Maroka, Tunisu a posléze
dalších zájemců. 216 Někteří zase jen za jakýsi laboratorní pokus Evropské unie, která se snaží
jít cestou pokusů a omylů, jak dosáhnout podnětů pro středomořské země, aby reformovaly
své systémy.217 Celkově však platí, že Evropská komise nijak nedefinovala přesná kritéria, na
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základě kterých by dané zemi byl privilegovaný statut přidělen, a tím není ani jasné pro dané
země, co přesně by měly změnit, aby byl statut přidělen, jen se opět obecně hovoří o nutnosti
chránit lidská práva, konsolidovat vládu práva a posilovat občanskou společnost. Proto zde
není jasné, zda „proliferace“ těchto statutů reflektuje nejnovější snahu Evropské unie
efektivněji přiblížit své sousedy ke své politické, ekonomické a sociální úrovni a nebo
naopak představuje další, aktualizovaný nástroj evropské zahraniční politiky, skrze níž
Evropská unie a jednotlivé členské země sledují své geopolitické zájmy.
Přijetí privilegovaného statutu v Maroku v říjnu 2008 a posléze v Tunisu v listopadu
2012 totiž doprovázely značné protesty místního obyvatelstva, které se obávalo jak přílišné
závislosti na Evropské unii, tak i negativního dopadu na obě středomořské ekonomiky. Tento
ekonomický aspekt zahraniční politiky Evropské unie hraje, stejně jako aspekt politický,
v euro-středomořských vztazích a v jednotlivých nástrojích klíčovou roli. Proto následující
podkapitola zanalyzuje ekonomický koncept Evropské unie ve vztahu k zemím jižního a
východního Středomoří a pokusí se i odpovědět na předešlé otázky týkající se evropských
snah či naopak evropských zájmů.

4.3 Analýza ekonomického aspektu euro-středomořských vztahů218
Evropská unie, jako společenství tržních ekonomik, ve své definici zahraniční
politiky obsahuje důležitý ekonomický aspekt. Tvrdí, že „Evropská unie by měla povzbudit
integraci všech zemí do světové ekonomiky, včetně skrze progresívního zrušení restrikcí
v mezinárodním obchodě… v přímých zahraničních investicích spolu se snížením cel a
dalších překážek“.219
V rámci konkrétní politiky ve Středomoří pak lze tento rys zahraniční politiky
vysvětlit dvěma teoretickými východisky. První předpokládá, že ekonomický rozvoj
středomořských států má za cíl nevojenskými prostředky zvýšit bezpečnost Evropské unie
skrze dostatek pracovních míst a zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva, což pak
ve svém důsledku má znamenat, že tím se zabrání tomu, aby se nespokojení obyvatelé
nepřiklonili k fundamentalistických hnutím a nemigrovali do Evropy. Druhým východiskem
je pak předpoklad, že čím lépe se středomořským státům ekonomicky daří, tím větší jsou
šance na udržení demokracie, čímž se opět zajistí bezpečnost pro Evropskou unii, neboť
218
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demokratické systémy v evropském sousedství by měly zajistit stabilitu. Proto Evropská unie
při definování Barcelonského procesu, Evropské politiky sousedství i Unie pro Středomoří
používá obraty, že je třeba vytvořit oblast míru, stability a prosperity.220
Evropská unie proto skrze své jednotlivé politiky chtěla dosáhnout toho, aby se na
základě evropské finanční pomoci a různých programů středomořské ekonomiky
reformovaly, staly se efektivnějšími, integrovanějšími a aby se jejich trhy co nejvíce otevřely
jak pro evropské výrobky, tak i pro přímé zahraniční investice.221 Cestou k tomuto cíli měla
být liberalizace obchodu, odstraňování překážek a v konečném důsledku vytvoření zóny
volného obchodu ve Středomoří. Dokonce bylo v rámci politiky Barcelonského procesu
stanoveno konečné datum, a to rok 2010, přičemž tento koncept převzala v roce 2004 i
Evropská politika sousedství při uzavírání jednotlivých akčních plánů. Co se týče Unie pro
Středomoří, i přes jiné zaměření cestou konkrétních projektů, je odvoditelné ze zakládajících
dokumentů, že ekonomická východiska směrem k liberalizaci a volnému obchodu zůstala
stejná jako u předešlých iniciativ.
Region Středomoří je nejen z hlediska politického a kulturního, ale i z hlediska
ekonomického od Evropské unie značně odlišný. Tuto oblast lze charakterizovat některými
specifickými rysy, které se ale postupem času proměnily, a to nejen v důsledku vypuknutého
Arabského jara v roce 2011, ale i z důvodu dopadu globální finanční krize v roce 2008.
Ekonomická situace před rokem 2008 by se dala stručně shrnout takto. Arabské státy velmi
profitovaly z mezinárodních peněžních zásilek posílaných od svých občanů, kteří pracovali
v zahraničí (tzv. remitence, v roce 2008 to bylo v průměru 104 dolarů na občana v místní
zemi oproti například východní, jižní Asie či subsaharské Africe222). Dále arabské země
velmi profitovaly z boomu turistického ruchu, zvláště v letech 2002-2008. Vedle toho tyto
země byly schopné získat velkou část z celkové mezinárodní rozvojové pomoci, a to i přesto,
že se nejednalo o nejchudší země, ale o země s nižším středním příjmem. Současně se jim
podařilo nakumulovat značné množství zahraničních aktiv, a to díky boomu na globálním
akciovém trhu, a v neposlední řadě se na území těchto zemí nachází největší množství zásob
energetických surovin (58% z globálních nalezišť ropy a 27% z globálních zásob plynu).223
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Ovšem na druhou stranu tyto země trpí nedostatkem vodních zásob a z toho plyne i
nedostatek úrodné půdy, což se projevuje posléze tím, že většina zemí musí importovat
potraviny. Podle států jižního a východního Středomoří je struktura následující: energetičtí
exportéři (Alžírsko a Libye), kteří profitovali z vysokých cen energií, energetičtí importéři
(Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina a Tunis), kteří profitovali z remitencí, z turismu a
z oficiální rozvojové pomoci, ale současně byly pro ně nevýhodné vysoké ceny energií. A
nakonec exportéři i importéři energií současně (Egypt, Sýrie), kteří vydělávali
z mezinárodních remitencí a rozvojové pomoci, ale začali postupně negativně pociťovat
zvyšující se ceny potravin.224 Následný dopad globální ekonomické krize byl posléze
pociťován v každé této zemi, ale samozřejmě v různé intenzitě, právě s ohledem na
různorodost jejich ekonomik. Paradoxně ochranou před nejsilnějším dopadem této finanční
krize byla izolovanost arabských finančních systémů od globálních trhů, největší arabské
banky byly silně regulovány a vlastněny danými režimy, navíc řada bank měla přístup
k financím díky domácím finančním zdrojům. Ale dopad přesto pocítili exportéři energií
z důsledku poklesu cen, dále země zaměřené na turistický ruch, který značně poklesl a došlo i
k poklesu mezinárodních remitencí a mezinárodní rozvojové pomoci. Naopak krize se v roce
2008 příliš neprojevila v razantním navýšení cen potravin (což se později změní, viz níže).
Vlády jednotlivých režimů přijaly opatření na stabilizaci ekonomik, a to velmi
rychle díky svému autoritativnímu postavení, což mělo i za následek, že nejbohatší třídy
dopad krize tolik nepocítily, neboť byly součástí „elity“. Ovšem střední a nízkopříjmové
skupiny byly vážně ohroženy ztrátou pracovních míst a rozvírajícími se příjmovými nůžkami.
A co je podstatné, i přes jednotlivá opatření pro zabránění rozšíření krize, místní vlády
odmítaly věnovat pozornost reformám systému sociální ochrany či vzdělávacích systémů, a
to jak z důvodů ekonomických (z důvodu předcházející relativně dobré situace v tom
nespatřovaly prioritu), tak hlavně z důvodů politických. Vládní režimy chtěly co nejvíce
kontrolovat svou moc a zajišťovat prosperitu své elitě, která je naopak podporovala u moci, a
nikoliv posílit střední vrstvu, která by mohla být pro tuto elitu politickým nebezpečím.
Taková tedy přibližně byla situace ve Středomoří a v takovémto kontextu Evropská
unie hodlala aplikovat své liberálně tržní koncepty s cílem reformovat místní ekonomiky a
zajistit tak pro sebe stabilitu a prosperitu. Nejzajímavějším příkladem pro analýzu vlivu
evropské politiky na ekonomický systém je Tunis, neboť ten jako první středomořská země
podepsal v roce 2008 dohodu o vytvoření zóny volného obchodu, neboť odstranil všechny
224
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tarify pro průmyslové výrobky, a byl Evropskou unií dáván za vzor všem ostatním
středomořským ekonomikám.225
Od nástupu prezidenta Ben Aliho k moci v roce 1986 Tunis začal podstupovat
ekonomickou liberalizaci, která byla charakteristická jak privatizací a postupným
odstraňováním bariér, tak i vznikem dvou důležitých institucí, které tvořily centrální část
tuniské ekonomické liberalizace: Tuniská banka solidarity (Banque tunisienne de solidarité)
a Národní fond solidarity (Fonds de solidarité nationale), které měly za cíl chránit nejchudší
obyvatelstvo proti dopadům této liberalizace. V případě Fondu, který byl založen v roce
1992, bylo hlavním cílem ukládání finančních zisků z probíhajících ekonomických reforem
na ochranu nejchudších formou každoročních finančních sbírek, které měly následně být
redistribuovány skrze projekty pro budování bytů, škol, nemocnic či infrastruktury. Co se
týkalo Banky solidarity, ta měla zajistit drobným podnikatelům a zemědělcům snadnější
přístup k různým finančním půjčkám. Tuniský režim si současně velmi zakládal jak na
propagaci úspěchů plynoucích z probíhajících neoliberálních reforem, tak i na propagaci
sociální odpovědnosti vlády podporou sociálních projektů skrze uvedené instituce. To
postupně vedlo k vybudování mezinárodního obrazu Tunisu jako ekonomicky efektivního a
stabilního státu jižního Středomoří. 226
Nicméně režim se potýkal se značnými problémy, které zůstávaly před světem
víceméně skryty, a to vysoká nezaměstnanost, zvláště mladých, nerovnoměrný ekonomický
růst a velmi slabý sociální systém. Režim se proto snažil pro řešení těchto problémů využít
nových institucí, ale místo toho, aby je řešil, tak naopak prohluboval závislost obyvatel na
režimu. To se konkrétně projevovalo tak, že nabídka práce či finanční pomoc mladým
absolventům, které nabízela Tuniská banka solidarity, byla buď pouze dočasná a nebo
s platy, které byly nižší než minimální mzda. Tím byly donuceni periodicky se vracet do
Banky pro nové finanční příspěvky či pro další krátkodobá pracovní místa a tím se dostali do
existenční závislosti. Současně se banka stala jakýmsi náborovým centrem pro mladé
absolventy do politické strany prezidenta Ben Aliho, právě s vidinou zlepšení jejich
ekonomické situace.227 Co se týkalo druhé instituce, Fondu solidarity, ta též sloužila ke
kontrole obyvatelstva, a to skrze dohled, zda se obyvatelé účastnili finančních sbírek. Pokud
nikoliv, byli sociálně ostrakizováni, ostatní pak sledováni a režimem hodnoceni. Současně
byly obě tyto instituce integrální součástí mediální politiky prezidenta, který se tímto mohl
225
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prezentovat jako ochránce chudých, ale současně dál pokračoval ve svých neoliberálních
reformách, zvláště v privatizaci, která měla za následek další dopad na chudé obyvatelstvo a
prohlubování rozdílu mezi bohatými a chudými.
Právě bohatá vrstva, tedy největší podnikatelé a vládní elita byly důležitými
spojenci prezidenta, který následně skrze svou neoliberální ekonomickou politiku přispíval
k jejich bohatství a současně k upevnění své moci. Proto například podporoval otevírání
ekonomiky přímým zahraničním investicím, z kterých nejvíce profitovaly právě tyto skupiny.
Režim tak posiloval svou moc jak kontrolou svých chudých obyvatel, tak i kontrolou vrstev
nejbohatších. Evropská unie pak s tuniským režimem velmi úzce spolupracovala a používala
stejnou rétoriku o Tunisu jako Ben Ali - tedy stabilní, progresivní země, která byla vzorem
pro ostatní arabské země v regionu. Tomu přesně odpovídalo vyzdvihování, že Tunis byla
první země, která v roce 1995 podepsala s EU asociační dohodu, následně byla první země,
která v roce 2004 podepsala dohodu z Agadiru, která měla zajistit regionální integraci mezi
samotnými arabskými státy jako předpoklad pro následné vytvoření zóny volného obchodu, a
nakonec byl Tunis první zemí, která vytvořila v roce 2008 zónu volného obchodu.228
Evropská unie se ve svých ekonomických konceptech shodovala s neoliberálním konceptem
Ben Aliho, tedy v podpoře odstraňování překážek obchodu, otevření ekonomiky pro přímé
zahraniční investice či v rozsáhlých privatizacích. Na druhou stranu tuniský prezident převzal
stejnou rétoriku od Evropské unie tvrdíc, že hlavním důvodem fundamentalismu je extrémní
chudoba, a proto bylo důležité bojovat s touto hrozbou skrze ekonomické a sociální reformy.
Což pak bylo následně využíváno směrem k Evropské unii, když zdůrazňoval potenciální
hrozbu regionálního ekonomického a sociální chaosu, posílení fundamentalismu či ilegální
migraci, čímž se mu dařilo získávat značnou finanční pomoc pro pokračování svých reforem.
Pro Evropskou unii to zase byl důkaz správnosti jejího předpokladu, že skrze zlepšení
podmínek místního obyvatelstva a tvorby nových pracovních míst si pro sebe zajišťuje
bezpečnost a stabilitu.
Tato dominance režimu se projevila i na politické úrovni, neboť nejenže výše
uvedená rétorika posilovala režim a jeho nacionalistickou rétoriku o svém prioritním
postavení, ale aby režim ještě více posílil, hovořil o své cestě k pluralismu a nakonec
k demokratickému systému. A důkazem měla být ostrakizace islamistických sil, ať už těch
radikálních, tak i těch umírněných, které byly režimem vykreslovány jako nebezpečné síly
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pokroku a procesu demokratizace.229 O to důležitější je pak pohled na vztahy Evropské unie
s místními islamisty, kdy ale nešlo hovořit o žádných intenzivních kontaktech EU s jinými
než oficiálními skupinami. Evropská unie se spolupráci s islamisty přímo vyhýbala, neboť
stejně jako autoritářské režimy, které je vnímaly jako ohrožení stability režimů, vnímala tyto
skupiny jako ohrožení stability v regionu. Evropští představitelé proto často dávali najevo
obavy ze scénáře, že by islamistické skupiny získaly podíl na moci nebo by výrazně vyhrály
ve volbách, jako tomu bylo v roce 2006 v Gaze, kdy výrazně vyhrál Hamás a Evropská unie
si nevěděla rady. To se pak projevovalo i v různých projevech a deklaracích evropských
státníků, například francouzský prezident Jacques Chirac vyzdvihl Tunis jako „demokracii
bez fundamentalistů“.230 Na druhé straně to pak pomáhalo tuniskému prezidentovi
legitimizovat ve jménu nenarušení demokratizačního procesu použití násilných prostředků
proti těmto skupinám.
Z předcházejících řádků lze odvodit, že aplikace neoliberálních ekonomických
konceptů v případě Tunisu měla nikoliv vliv na zlepšení životních podmínek všech obyvatel,
ale paradoxně na posílení autoritářského režimu a elit s tímto režimem politicky i
ekonomicky propojených. Proto je na místě otázka, nakolik je proreformní hodnota
neoliberálního přístupu platná a nakolik nikoliv. Odpovědět na tuto otázku lze i doplňující
analýzou dopadu neoliberálních politiky na způsob vládnutí i v jiných středomořských
zemích, která se zaměřuje na lokální úroveň. Vedle tržních mechanismů, deregulace a
privatizace neoliberalismus tvrdí, že pro dosažení největší efektivity, konkurenceschopnosti a
tedy ekonomického zisku státu je třeba stát decentralizovat, tedy učinit stát minimálním
aktérem. To pak přináší nový pohled na státní správu, která by měla být malá, efektivní a
soutěžící o zisk pod tlakem tržních mechanismů.231
I tento aspekt neoliberalismu, tedy nutnost decentralizace, byl aplikován
středomořskými státy. Logicky z toho ale vyplývá, že tato decentralizace neměla v rámci
autoritářského režimu posílit jiné než státní struktury či přispět tím k procesu demokratizace.
Cílem nebyla ani redukce chudoby či efektivnější využívání finančních zdrojů ve prospěch
obyvatelstva, jak se často prezentuje v západních demokraciích. Naopak se ukázalo, že i tento
koncept vedl k posílení autoritářských struktur, a to i na lokální úrovni. Někteří autoři
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dokonce používají termín „vylepšený autoritarismus“ (upgraded authoritarianism).232 To
konkrétně vypadalo tak, že na jedné straně centrální vláda oslabila místní vládu
s odůvodněním, že je třeba státní správu zefektivnit, a přenést pravomoci na jiné subjekty než
státní (tedy tzv. outsourcing). To následně vedlo ke vzniku obrovské korupce, šedé
ekonomiky a zhoršování kvality základních služeb za současného dalšího zbohatnutí
podnikatelů a prorežimních elit. Centrální vláda mezitím vysílala do takto oslabené státní
správy své zástupce s funkcí dohledu a tím režim dosáhl další kontroly svého obyvatelstva.
Takže jak se postupně rozevíraly nůžky mezi příjmy jednotlivých sociálních skupin,
jak se vytvořila nová vrstva rychle zbohatlých podnikatelů a současně rostla nezaměstnanost
a na přelomu let 2009 a 2010 značně rostly v některých zemích importy potravin a jejich
ceny z důvodů výkyvů na globálních trzích, tak neoliberální reformy, které měly za cíl
středomořské země reformovat, přinést obyvatelům lepší životní podmínky a zreformovat
politický systém, situaci naopak zhoršily, a vyčerpaly tak přijatelnost neoliberálního
konceptu, který aplikovala jak Evropská unie, tak i jiné západní instituce jako Světová banka
a Mezinárodní měnový fond. Ukázalo se, že model liberální ekonomie a demokracie může
nalézt

své

výhody

mezi

vyspělými

demokratickými

ekonomikami,

ale

nikoliv

v heterogenním regionu Středomoří. Otevírání středomořských rozdílných ekonomik
evropské konkurenci byla cesta, jak zlikvidovat místní malé podniky, které neměly šanci jim
konkurovat. Evropská unie zdůrazňovala prospěšnost principu volného pohybu zboží, osob,
služeb a kapitálu. Ale ve skutečnosti jen směrem na jih z Evropské unie, nikoliv obráceně.
Evropská unie totiž svými protekcionistickými opatřeními vůči sektorům ve
středomořských zemích, jejichž plné otevření a export by mohl těmto zemím přeci jen
pomoci (sektor zemědělství či textilní průmysl), ještě více zhoršila situaci. Jižní křídlo
Evropské unie tlačilo na to, aby Evropa tyto sektory sama chránila a tím konkurence z jižního
Středomoří nemohla proniknout na evropský trh. Dokonce Evropská komise byla toho
názoru, že volný trh v oblasti zemědělství nebyla dostatečně pozitivní pobídka pro arabské
státy.233 A i přes evropskou rétoriku, že je třeba zvýšit do středomořského regionu přímé
zahraniční investice, tak investice EU se po roce 2008 snížily o polovinu a s pokračující
ekonomickou krizí se posléze nijak nezvyšovaly. Přičemž právě tyto investice evropských
firem mohly zvyšovat tvorbu pracovních míst pro čím dál větší množství mladých
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nezaměstnaných absolventů. Někteří experti proto nazývají tento jev „selektivním
neoliberalismem Evropské unie“. 234
Když posléze v prosinci 2010 propukly v Tunisu obrovské demonstrace a byl
svržen režim, který se předtím tolik prezentoval jako prozápadní a proreformní, řada expertů
i samotná Evropská unie byla zaskočena, neboť nejenže pozitivní obraz Tunisu byl mistrně
prezentován na mezinárodní scéně, ale i řada expertů se dostatečně nevěnovala ani vlivu
západního neoliberalismu na středomořské autoritářské režimy, ani vzájemnému prolínání
politického a ekonomického aspektu neoliberalismu, které se nakonec ukázalo jako
paradoxní posilování autoritářských režimů a zhoršování životní úrovně běžných obyvatel.
Zdá se tedy, že Evropská unie při provádění své politiky ve Středomoří nebrala tento aspekt
na vědomí. A nebo si Evropská unie tohoto aspektu byla vědoma, ale za cenu udržení
stability jednotlivých autoritářských režimů a ze strachu z neznámých politických skupin,
zvláště islamistů, kteří by se mohli dostat k moci, přehlížela negativní dopady svého
propagovaného ekonomického modelu. O to větší nepříjemné probuzení pak přinesla
evropským přestavitelům z Tunisu šířící se vlna revolucí do dalších států severní Afriky a na
Blízkém východě, která zcela otřásla dlouho přijímaným paradigmatem, že stabilita
v sousedství vyplývající z prosperity dosažené neoliberálními recepty znamená bezpečnost
pro EU. Následující podkapitola proto zanalyzuje implikace z toho vyplývající jak pro
Evropskou unii, tak i pro region Středomoří.

4.4 Analýza reakce Evropské unie na Arabské jaro
Jak je patrné z předcházející podkapitoly, situace v Tunisu a dalších arabských
zemích se pomalu stávala neudržitelnou. V roce 2010 začaly v jednotlivých arabských
zemích propukávat první protesty obyvatel jak kvůli stále se zhoršující ekonomické a sociální
situaci, tak i kvůli politické frustraci. Z politického hlediska byla tato frustrace neustále
posilována tím, že se pravidelně konaly volby, ať už prezidentské nebo parlamentní, které
ale nikdy žádnou změnu nepřinesly, byly to jen jakési ceremonie pro potvrzení legitimity a
zároveň vysílání signálů navenek, že režimy byly na cestě k demokratickým reformám, což
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bylo následně západními zeměmi pozitivně vítáno.235 Jakákoliv možná opozice byla
oslabována a perzekuována, čímž se zcela odstraňovaly hlasy, které by mohly hájit zájmy
obyčejných obyvatel, což samozřejmě v lidech nevyvolávalo žádnou naději na jakoukoliv
možnou změnu.
Současně, jak bylo uvedeno výše, neoliberální reformy dopadávaly stále tvrději na
široké vrstvy obyvatel: stoupala inflace, snižovaly se mzdy, rostla nezaměstnanost stejně jako
rostla arabská populace, která souvisela s masivní demografickou změnou probíhající v tomto
regionu v posledním desetiletí. Současně rostly ceny potravin, zhoršovala se jejich distribuce
a obrovsky narůstala korupce. Nejvíce byla tímto negativním vývojem zasažena střední
vrstva a mladí lidé, kteří neměli práci, ani peníze, ani lepší perspektivu před sebou. Navíc
byli velmi frustrovaní, neboť zažívali obrovský kontrast mezi rétorikou režimů a skutečnými
ekonomickými a sociálními podmínkami. Vedle toho byla tato široká skupina
charakteristická i tím, že byla aktivně napojena přes různé technologie na vnější svět a to i
přesto, že autoritářské režimy, ve snaze upevnit si svou moc a bojovat s pozůstatky koloniální
minulosti, budovaly nacionalismus (a s ním spojenou cenzuru) a kladly důraz na specifičnost
místní kultury a potřebu národní hrdosti.236 Ale jelikož stát neposkytoval této generaci žádné
naděje, a jelikož tato generace byla spojena s mezinárodním prostředím, často se pro ně jevila
jako jediná možnost emigrace do vyspělejších zemí, v tomto případě převážně do zemí
Evropské unie.
A právě hrozba migrace byla pro Evropskou unií čím dál důležitější agendou, která
začala nabývat na významu. A to nejen při určování evropské agendy během jednotlivých
summitů a definování nových strategických dokumentů, jak bylo uvedeno v předcházejících
kapitolách, ale i při konkrétním provádění zahraniční politiky. To se pak projevilo tím, že
zahraniční politika Evropské unie byla v převážné míře definována na základě vnitřních
bezpečnostních obav, což následně bylo demonstrováno v roce 2005 přijetím Vnější strategie
pro oblast justice a vnitřních věcí, která se snažila o zajištění větší koordinace mezi různými
evropskými politiky s vnějším přesahem při zajišťování bezpečnostních zájmů Evropské unie
a zároveň byly určeny geografické oblasti, které představovaly pro Evropu priority, tedy
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kandidátské země a země v evropském sousedství. Strategie současně zavedla nutnost
budovat „partnerství“ se třetími zeměmi v oblasti vnitřních věcí a justice.237
Toto partnerství, přes opětovný normativní význam, se konkrétně projevilo tím, že
Evropská unie uzavírala s představiteli jednotlivých středomořských režimů bezpečnostní
dohody, které v sobě obsahovaly ve vztahu k migraci potřebu posilovat hraniční kontroly,
bojovat s ilegální migrací, uzavírat dohody o navracení přistěhovalců a jak už bylo zmíněno,
podporovat ekonomický růst, který by zajistil tvorbu pracovních míst. V Barcelonském
procesu počínaje a pak v akčních plánech Evropské politiky sousedství konče byla otázka
kontroly a spolupráce ohledně migrace jednou z klíčových podmínek pro získání většího
množství peněz z evropských fondů.238 A bezpečnostní hrozbou nebyla jen migrace, byla jí i
hrozba terorismu vycházející z radikálních islamistických hnutí, která vedla Evropskou unii
k tomu, že část své finanční pomoci pro ekonomický a sociální rozvoj nakonec přesunula na
boj proti terorismu. Evropská unie proto jak z důvodů své bezpečnostní agendy, tak i
z důvodů zachování dobrých vztahů s režimy na celostátní úrovni, příliš nespolupracovala ani
s umírněnými islamistickými skupinami.
To následně zanechávalo u těchto skupin frustrace, že s nimi Evropská unie více
nespolupracuje či je více nepodporuje, neboť jejich aktivní působení na lokální úrovni mohlo
být předmětem politických i ekonomických změn. Řada těchto skupin podporovala
demokratické reformy a větší účast na politických procesech, ale čelily celé řadě persekucí
autoritářskými režimy, které se nejen bály o udržení své moci, ale i například při snaze
vylepšovat si svůj mezinárodní obraz před Evropskou unií s cílem získat privilegovaný statut,
potlačovaly tyto a jiné skupiny, aby neinformovaly vnější svět o skutečném stavu věcí.239
Navíc dokázaly mistrně „strašit“ západní země tím, že pokud se tyto skupiny budou účastnit
voleb, převezmou pak moc a rozpoutají chaos s bezpečnostními následky pro západ.240
Ovšem jelikož tyto skupiny nepodporovaly liberální aspekt vládnutí, bylo to pro Evropskou
unii, která propagovala za svými hranicemi svůj model liberální demokracie s důrazem na
sekulární aspekt, těžké najít mezi umírněnými islamisty takové partnery, které by mohla
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politicky podporovat. Na druhou stranu i islamistické skupiny měly svůj specifický pohled na
spolupráci s Evropskou unií. Obecně stály o přímé kontakty, nicméně podmínka
kondicionality ve vztahu k ekonomické pomoci napojené na následnou politickou reformu
byla pro ně již nepřijatelná, neboť nejenže se v nich mísila hrdost i nacionalismus, ale
obávaly se i citlivosti široké veřejnosti na vliv zahraničních aktérů, zvláště po invazi do Iráku
v roce 2003.241
Aby byl obraz zcela kompletní, je třeba ještě zmínit jednu oblast, na kterou
Evropská unie kladla stejný důraz jako na migraci a na boj proti terorismu. Jedná se o
zajištění energetické bezpečnosti. Energetika, stejně jako předešlé dva bezpečnostní
problémy, začala značně dominovat evropské agendě, jak již bylo též uvedeno v předešlé
kapitole, a to jako bezpečnostní problém. Evropská unie se proto postupně místo integrace
evropského a středomořského trhu začala posouvat směrem ke geostrategickému
protekcionismu, který měl za následek, že hlavním zájmem bylo jen zajištění dodávek, což
pak bylo oficiálně definováno energetickou strategií z roku 2007, která stanovuje, že
Evropská unie musí vést energetické dialogy a uzavírat energetická „partnerství“ s cílem
zajištění energetické efektivity, konkurenceschopnosti a bezpečných energetických
dodávek.242 O to zajímavější se pak ukázala otázka obnovitelných zdrojů, kdy si někteří
experti všimli změny rétoriky Evropské unie a její snahy prodávat své vlastní technologie
obnovitelných zdrojů středomořským zemím (jako důkaz můžou sloužit konkrétní projekty
Unie pro Středomoří, tzv. Středomořský solární energetický plán).243
Z toho všeho vyplývá několik skutečností: pro Evropskou unii byla klíčová ochrana
před migranty, aniž by se snažila skutečně řešit problém rostoucí nezaměstnanosti, dále boj
proti (islámskému) terorismu, aniž by hledala možnosti spolupráce s umírněnými islamisty,
kteří hráli v arabských společnostech čím dál větší úlohu, a nakonec energetická bezpečnost,
aniž by brala v potaz, že tato spolupráce, stejně jako neoliberální koncepty, paradoxně
pomáhala autoritářským režimům, které z ní profitovaly na základě investic do energetické
infrastruktury západními společnostmi (již byla například zmíněna bilaterální dohoda z roku
241
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2008 mezi Nicolasem Sarkozym a Muamarem Kaddáfím o dodávkách civilních jaderných
technologií do libyjského energetického sektoru).
Evropská unie tak postupně ztratila důvěryhodnost, a když z výše uvedených
důvodů vypuklo Arabské jaro, nebyla Unie během demonstrací a nepokojů nijak postrádána.
Dokonce v mnoha médiích zazníval hlas, že na Evropskou unii ani nelze spoléhat, neboť
dávala přednost vlastní prosperitě a stabilitě na úkor obojího ve středomořských státech.
Ovšem, i přesto, že sledovala své bezpečnostní zájmy na základě své realistické politiky
skryté ve své normativní rétorice o ochraně lidských práv, demokracie a vlády práva, byla do
jisté míry „závislá“ na autoritářských režimech, aby tuto bezpečnost Evropě zajistily.
Evropská unie, jako se ukázalo i u předešlých analýz, vycházela režimům jižního a
východního Středomoří vstříc a zajišťovala jim mocensky silné postavení.
Evropská unie tak propuknutím Arabského jara ztratila pocit stability na svých
jižních hranicích a tím ve své zahraniční politice najednou ztratila jistotu v několika
ohledech: již nemohla spolupracovat s vládami, se kterými je vázaly dlouhodobé kontakty a
zajišťovaly jim jistou předvídatelnost, a najednou se zde objevila reálná možnost existence
zhroucených států ve Středomoří, které jsou z hlediska interního chaosu velmi těžko
zvládnutelné. Na druhou stranu tyto události vyvolaly v politických i odborných kruzích
debatu o stabilitě autoritářských režimů a o možnosti dosáhnout demokracie, dále jak nově
definovat paradigma ve vztahu ke stabilitě a prosperitě a celkově jak pomáhat směrem
k demokratickým a ekonomickým reformám, když předešlé koncepty selhaly.
Evropská unie, konkrétně Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku Catherine Ashton spolu s Evropskou komisí proto na daný vývoj (a konkrétně po
pádu egyptského prezidenta Husního Mubaraka) reagovala v březnu 2011 vydáním
dokumentu Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím, jehož
hlavním cílem bylo formulovat široký základ pro možné odpovědi Evropské unie na
probíhající události. Uvedený dokument deklaroval, že tento strategický rámec je nový tím,
že vychází z poučení se z vlastních chyb, že odpovídá na požadavky arabských povstání,
zvláště s ohledem na požadavky na demokracii, a dále, že nabízí inovativní změnu evropské
politiky na podporu demokracie.244 Z dokumentu v úvodní časti lze vyčíst uznání jistých
chyb Evropské unie ve svých minulých politikách směrem do Středomoří, a to nejen ve
vztahu k otázce podpory demokracie v jižním Středomoří, ale i ve vztahu k celkovému
provádění zahraniční politiky EU, tedy aplikace dvojích standardů kvůli dilematu mezi
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hodnotami demokracie a lidských práv na jedné straně, a zajištění vlastní bezpečnosti na
straně druhé. Tento dokument ale podle celkového hodnocení nepřináší příliš velikou změnu
pro budoucí definování nové zahraniční politiky.
Jako nový prvek se jeví přístup, který je charakterizován jako diferenciovaný.
Vycházelo se z reality, že přístup, který nerozlišoval specifika středomořského režimu,
nemohl být příliš úspěšný, ale tento přístup se lišil od diferencovaného přístupu v rámci
Evropské politiky sousedství, neboť ten definoval diferencovaný přístup jako bilaterální
vztahy Evropské unie s daným státem zvlášť. V tomto dokumentu to představovalo nový
koncept „více za více“ (more for more principle), což znamenalo, že ty země, které postupují
rychleji a dále v prosazování reforem, budou moci počítat s větší podporou ze strany
Evropské unie. Následuje logická otázka, zda se nejedná o již aplikovaný koncept pozitivní
kondicionality. Podle evropských diplomatů se ale mělo jednat o nový druh kondicionality na
základě různých pobídek.245 Ovšem o jaké konkrétní pobídky se jednalo, dokument neurčil,
ani nebyla stanovena přesná kritéria, aby se dal změřit pokrok směrem k reformám. Navíc se
nabízí další otázka, co mohla Evropská unie ještě nabídnout, pokud byl rozvinut
multilaterální i bilaterální formát evropské středomořské politiky, následně aktualizovaný
formát konkrétních projektů v rámci Unie pro Středomoří a nakonec možnost udělit státům,
které postupují nejrychleji, privilegované statuty.
Nicméně Evropská unie definuje podmínky, co by mělo být základem vzájemného
Partnerství, které je uvedeno v názvu dokumentu. Jedná se o závazek monitorovaných,
svobodných a spravedlivých voleb, který by měl být vstupní kvalifikací pro toto
partnerství.246 To opět odkazuje na primární cíl Evropské unie budovat státní instituce a
celkově podporovat státní struktury při budování nových režimů, což představuje evropský
přístup k demokratizaci z pohledu státu, který byl jasně zřetelný i v předešlých politikách. Na
druhou stranu se v dokumentu klade větší důraz na roli občanské společnosti, kdy se hovoří o
posílení partnerství mezi lidmi se specifickým důrazem na podporu občanské společnosti a
neziskových organizací a na podporu větších příležitostí pro osobní kontakty a vzájemnou
výměnu, zvláště mezi mladými lidmi. Konkrétně dokument navrhuje vytvoření speciálního
nástroje na podporu (tzv. Civil Society Neighbourhood Facility). Role občanské společnosti
byla pojata jako transformační síla, ale dokument ji vyzdvihuje v prizmatu klasického
liberálního pohledu, který chápe občanskou společnost jako protiváhu k autoritářským
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režimům a nebo k nedostatkům či neakceschopnosti jednotlivých států. Občanská společnost
má proto úlohu pro zajištění pomoci dodržovat lidská práva, budovat demokracii a vyvažovat
vládní excesy. Ale pokud se to srovná s podporou Evropské unie státním strukturám při
budování nových institucí, je role občanské společnosti spíše v podřadné, pasivnější roli a
vůbec se neřešila otázka neziskových organizací, které byly v podstatě státními organizacemi
a které v předcházejících politikách získávaly finanční podporu od Evropské unie a současně
byly pod kontrolou daných režimů.247
S tím souvisí další problematický bod tohoto dokumentu, a to, že se dostatečná
pozornost nevěnuje roli odborů, a to i přesto, že odbory sehrály klíčovou roli při svržení
autoritářských režimů společně s dalšími levicovými a islamistickými skupinami, zvláště
v Tunisu a Egyptě, neboť to byla téměř jediná skupina, která si zachovala jistou nezávislost a
byla schopna jasně formulovat politické požadavky důležité pro začínající revoluce.248 Z toho
vyplývá, že dokument se zaměřuje hlavně na stát a na občanskou společnost, ale již se ve
vztahu k demokracii nevěnuje otázkám sociálním a ekonomickým jako nedílné součásti
budování a posilování demokratického procesu. Těm se věnuje následně jen ve vztahu
k ekonomickému rozvoji. Proto zde Evropská unie prokazuje nikoliv celistvý pohled na
lidská práva, ale pohled rozdělený, kdy se hovoří na jedné straně o právech politických a
posléze na straně druhé o právech sociálních a ekonomických. To je i důvod, proč Evropská
unie odděluje odbory od občanské společnosti, což je ve shodě s uvedeným rozdělením na
práva politická a na práva sociální a ekonomická. Jedná se v tomto případě o
minimalistickou neoliberální definici demokracie.
Neoliberální aspekt je pak obsažen i v části, která se věnuje ekonomickým otázkám.
V dokumentu je uznáno, že za revolucemi stály sociální a ekonomické důvody, ale není zde
přiznání, že předešlé neoliberální koncepty, které vedly k nerovnoměrnému rozdělení příjmů
a k prohlubování chudoby, by se měly nějak změnit. Právě naopak, je zde uvedeno, že
obchod a investice jsou motory růstu a pomáhají odstraňovat chudobu, což má vést
k politické stabilitě (nemluví se již o cestě k demokracii).249 Příčiny, které vedly k povstání,
mají podle Evropské unie být řešeny skrze rychlejší a mnohem ambicióznější politické a
ekonomické reformy, přesněji řečeno má jít o urychlení a prohloubení dosavadních reforem a
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politik, hlavně s důrazem na volný přístup na trh, privatizaci a liberalizaci. Privatizace by
měla vést podle dokumentu k udržitelnému růstu, pomáhat snižovat chudobu a tím opět
přispívat k politické stabilitě. Stejně tak i proces liberalizace. Proto bylo úkolem za prvé
urychlit a dokončit dohody o liberalizaci obchodu, urychlit bilaterální jednání o liberalizaci
obchodu se službami a v dlouhodobějším horizontu vyjednat a uzavřít dohody o hlubokých a
komplexních zónách volného obchodu (Deep and Comprehensive Free Trade Agreements).
Země, kterých se uzavírání těchto smluv týkalo, nejsou země, které by se měly stát
členy Evropské unie, a proto je zde na místě již poněkolikáté otázka, zda tyto dohody o
volném obchodu měly být pro rozvoj těchto zemí pozitivní, když základem má být rychlé
otevírání místních ekonomik, jejichž stav se kvůli revolucím a následným dopadům jako
pokles turismu či ekonomická nejistota vycházející z politické nestability ještě více zhoršil.
Základem těchto smluv má být také otevření pro dostatečné investice, a aby toto
středomořské země přijaly, musí Evropská unie nabídnout ústupky, samozřejmě nejlépe
v otevření dosud chráněných sektorů jako zemědělství. To ale Evropská unie stále nemá
v plánu, navíc v kontextu prohlubující se krize eurozóny, kdy jižní státy Evropské unie jsou
nejvíce touto krizí zasaženy. K tomu mají uvedené země přejímat evropské acquis
communautaire a bylo otázkou, zda jsou schopny či ochotny plnit veškeré požadavky na
jednotné standardy. Nejednalo se o podobné ekonomické systémy a země jižního a
východního Středomoří byly v mnoha případech mnohem chudší než nejchudší členské země
Evropské unie, takže integrace acquis do jejich legislativy by mohla být velmi nákladná a bez
záruky na úspěch.250
Na druhou stranu se ale nepředpokládalo, že se naplní všechny čtyři základní
svobody pohybu – zboží, osob, služeb a kapitálu, neboť zvláště pohyb osob byl pro obě
strany velmi citlivý. Tak, jak středomořské země se snažily dosáhnout vízové liberalizace a
zajištění snazšího vstupu na území Evropy, Evropská unie naopak navrhovala uzavírat tzv.
partnerství pro mobilitu, která ale v podstatě znamenala jen přejmenování dosavadní
evropské politiky pro zastavení migrace. Šlo o posílení spolupráce v rámci Schengenu,
zajištění legálního rámce pro ekonomickou migraci a boj proti ilegální migraci. Evropští
experti začali zdůrazňovat, že se ekonomická migrace musí kontrolovat, aby nedošlo k odlivu
mozků do Evropy, ale na druhou stranu se kladl důraz na různé univerzitní programy a
výměny studentů. S ohledem na incident mezi Itálií a Francií, která zavřela v roce 2011 na
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chvíli své hranice před uprchlíky z Maghrebu, a vyvolalo to ostrou debatu o přílišné
otevřenosti vnitřních hranic EU, bylo zcela jasné, že vnější hranice se jen tak rychle
neotevřou.
Dva měsíce po vydání tohoto dokumentu o Partnerství s jižním a východním
Středomořím vydala Evropská komise další dokument, a to Nová odpověď na měnící se
sousedství (A new response to a changing Neighbourhood), kdy se jednalo o revizi Evropské
politiky sousedství na měnící se kontext. Text ve velké míře navazuje na předešlý dokument,
opět je zdůrazněn diferencovaný přístup a opět je zde zdůrazněna politická kondicionalita
s tím, že je třeba pro získání zvýšené evropské podpory dosáhnout pokroku v oblasti politické
reformy, v budování a konsolidaci demokracie a v respektování vlády práva. Nicméně byla
zde znovuuvedena i kondicionalita negativní (předtím obsažena v asociačních dohodách
Barcelonského procesu), která stanovila, že porušení demokratických principů bude mít za
následek odvolání finanční asistence.251 Ovšem Evropská unie nezmiňuje problém, který
stejně jako ostatní faktory přispěly ke ztrátě důvěryhodnosti Evropy v očích jižních sousedů,
a to, že nikdy tato kondicionalita při porušování podmínek nebyla Evropskou unií uplatněna
z důvodu sledování svých cílů. Ani se nestanovily přesné podmínky, kdy by měla být tato
kondicionalita aktivována, což v sobě neslo předpoklad, že Evropská unie by měla, pokud
nastane nějaká vážná situace, rozhodovat ad hoc, než že by měla nějaký automatický
mechanismus, který by aktivoval princip kondicionality.
Aby byl obraz reakce Evropské unie na Arabské jaro kompletní, je třeba ještě uvést,
že na konci roku 2011 Komise přestavila návrh na zřízení nového nástroje pro evropské
sousedství (European Neighbourhood Instrument) pro financování zrevidované Evropské
politiku sousedství a který měl zjednodušit přípravu programů, rozhodovací procesy a
zrychlit procesy implementace. Tento nástroj objasňuje dříve uvedený diferencovaný přístup
a použití negativní kondicionality, což je současně největší inovací tohoto nástroje a kladla se
na tyto přístupy naděje, že nyní budou konečně aplikovány jasně a efektivně.252 Poté byl
vytvořen další nástroj, a to tzv. Podpora pro partnerství, reformu a inklusivní růst (Support
for Partnership, Reform and Inclusive Growth, SPRING), který byl určen na léta 2011 a 2012
v objemu 350 milionů eur. Cílem měla být opět konsolidace demokratických reforem a
budování institucí a zajištění udržitelného a inklusivního růstu (například zajištěním lepšího
regulatorního rámce pro podniky), za opětovné aplikace principu „více za více“. Zároveň byl
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mandát Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) rozšířen i na země severní Afriky,
byly zvýšeny stropy pro půjčky od Evropské investiční banky a vznikla myšlenka na založení
Evropské nadace pro demokracii (European Endowment for Democracy).
Ale jinak při zpětném pohledu se tolik inovací ve srovnání s předcházejícími
politikami a iniciativami nejeví. Ke změně došlo jen ve vztahu k implementačním nástrojům.
Z obsahového hlediska nedošlo k žádné kvalitativní změně, byly navrhovány stejné politiky a
stejné koncepty jako předtím. Někteří experti tyto reakce EU dokonce označovali jen za
rétorická cvičení a atraktivní obraty, neboť Evropská unie prezentovala své nové strategie
jako 3M – peníze, trhy a mobilita (money, markets, mobility) .253 Ani co se týkalo navýšení
finanční pomoci se nejevilo jako zásadní změna, neboť v květnu 2012 Evropská komise
vydala dokument Plnění nové Evropské politiky sousedství (Delivering on a new European
Neighbourhood Policy), ve kterém přiznává, že bylo použito jen 200 milionů eur pro země
jižního Středomoří a další finanční částky se budou zřejmě jen zmenšovat.254 K otevírání trhů
ze strany Evropské unie nedocházelo a jednání o mobilních partnerstvích z důvodu ostré
debaty mezi členskými zeměmi EU zamrzla.
Zůstávala zde i obava, že Evropská unie bude podporovat ty samé politiky, které
vedly k rostoucí ekonomické nerovnosti a politické marginalizaci. Navíc důraz Evropské unie
pouze na politická práva (tedy zaměření se pouze na procedurální záležitosti jako volby a na
budování státních institucí) bez ohledu na sociální a ekonomické faktory ukázalo na
skutečnost, že Evropská unie podporu ekonomických práv, zajištění sociální spravedlnosti a
podobně odsunula do oblasti rozvojové pomoci bez řešení politické implikace těchto práv na
demokracii a na procesy vedoucí k ní. Navíc se na první pohled zdálo, že Evropská unie
jakoby chtěla vyvolat závody v zavádění reforem, ale bylo možné se ptát, zda dotčené země
měly o zavádění těchto reforem zájem.
Názor středomořských zemí byl naopak jiný. Země procházely a stále prochází
politickými přechody a budováním nových struktur, přičemž v řadě zemí se vývoj natolik
zkomplikoval, že jsou tyto státy opět svědky dalších demonstrací a protestů. Nejhorší situace
je v Egyptě a samozřejmě v Sýrii, kde se nepokoje zvrhly v krvavou již tři roky trvající
občanskou válku. Z toho je evidentní, že šance demokracie jsou v severní Africe a na
Blízkém východě stále malé a navíc hrozí nebezpečí, že pokud nebudou naplněna vysoká
očekávání, která přinesly revoluce, může se situace ještě zhoršit. Současně narostl
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v arabských zemích nacionalismus, který využívají jednotlivé politické strany či hnutí u
svých voličů, což následně způsobuje, že pokud chce západ viditelně pomoci, riskuje, že to
buď bude vykládáno jako vměšování se do vnitřních záležitostí státu a nebo, že se jednotlivé
politické skupiny budou před voliči napadat, že přijímají zahraniční pomoc, a to paradoxně
ve chvíli, kdy je pomoci nejvíce potřeba.
Navíc stále přetrvávající anti-amerikanismus a zdiskreditovaný obraz Evropské unie
za svou podporu diktátorům vyvolává mezi místními obyvateli stále animozity. Z toho
vyplývá vysoká citlivost arabských představitelů směrem k uplatňování konceptu
kondicionality, neboť se dá podle nich interpretovat jako politické vměšování.255 Pokud se
jedná o povzbuzení k politickým reformám, je to pro ně přijatelné, ale pokud se jedná o
kondicionalitu, která má za cíl dosáhnout výsledků výhodných pro dané vnější aktéry,
považují to za nepřijatelné. Někteří arabští představitelé dokonce hovořili o jisté formě
vydírání. Proto by kondicionalita měla trvat na transparentnosti a na dobrém vládnutí, nikoliv
na specifických politických rozhodnutích. Z toho důvodů by měla být podle jejich názoru tato
kondicionalita konkrétně zaměřena, například na boj proti korupci, povzbuzování
k transparentnosti či posilování civilní kontroly armády. Pokud by měly být stanoveny nějaké
podmínky, podle kterých se má měřit pokrok, tak jen na základě vzájemné dohody, která
stanoví limity obou stran a sdílené zájmy, a nikoliv určené jednostranně.256
Z ekonomického hlediska je situace stejně komplikovaná jako z toho politického.
Systémy v přechodu se musí spíše věnovat politickým otázkám jako příprava voleb, nová
ústava, řešení vztahů mezi civilní a vojenskou mocí a podobně, a proto jim již nezbývá tolik
pozornosti na řešení ekonomických problémů, které nejenže již existovaly, ale byly ještě více
prohloubeny politickou nejistotou. Proto se země severní Afriky nachází ve složité
ekonomické situaci, ale každá země potřebuje jiný postup při řešení svých problémů.
Například Libye po vnitřním konfliktu mezi povstalci a Muammarem Kaddáfím a vojenské
intervenci NATO potřebovala investice a nové technologie do svého zničeného
energetického průmyslu, nikoliv finanční pomoc. Naopak Tunis a Egypt potřebovaly finanční
pomoc, neboť čelily obrovským deficitům a nedostatku peněz. Navíc Egypt žádal jak
Evropskou unii, tak i Spojené státy americké o odepsání svého značného dluhu.257 To tedy
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příliš neodpovídalo receptům, které navrhovala Evropská unie, zvláště v oblasti liberalizace,
privatizace a uzavírání dohod o volném obchodě. Navíc proti těmto receptům hovoří ještě
jeden fakt a to, že se měla zvýšit úroveň investic, ovšem řada firem i států se obávala pomoci
vládám, které byly dočasné, politicky a ekonomicky nestabilní a v mnoha případech ne zcela
legitimně zvolené svými občany. Proto paradigmata Evropské unie, že politická stabilita a
legitimní vláda je předpokladem k ekonomickému obnovení a současně že ekonomický
rozvoj (ale bez řešení ochrany ekonomických a sociálních práv) vede k politické reformě a
demokratizaci, tudíž k politické stabilitě, se ukazuje jako začarovaný kruh, který se dá těžko
vyřešit.
Stejný problém se vyskytuje i u podpory občanské společnosti, která více než
předtím měla zastávat klíčovou roli pro zavádění demokratických reforem, pro kontrolu vlád
a pro podporu ochrany lidských práv či svobody projevu. Jejich role byla ještě důležitější než
ekonomická stabilita nebo uspořádání voleb. Předtím nebyly příliš podporovány z důvodu
udržení dobrých vztahů s režimy, po vypuknutí Arabského jara naopak byl problém je
viditelně podporovat, neboť politické strany je označovaly buď za „partyzány“ a nebo za
vykonavatele zahraniční agendy. Podpora občanské společnosti se tak stala otázkou skutečné
diplomacie, neboť například arabští experti poukazovali na nutnost podporovat tyto skupiny
nezávisle a nespojovat je s nějakou ideologií nebo hodnotami. Spojené státy nebo Evropská
unie pak svým propagováním liberálních a sekulárních myšlenek, svou snahou sdílet své
hodnoty například zcela odrazovala umírněné islamistické strany.258
Z toho všeho vyplývá, že situace je mnohem složitější a komplexnější, než se zdálo
z pohledu Evropské unie. A ještě mnohem složitější se zdá otázka, kdy provádění zahraniční
politiky a nabízení pomoci je ještě pomocí a nebo kdy už překročilo velmi křehkou hranici a
stává se záležitostí vměšování do vnitřních záležitostí jednotlivých států. Ovšem západní
aktéři si uvědomují, že úplně bez povšimnutí tyto země nemohou nechat, neboť revolucemi
byla vyvolána vysoká očekávání ve vztahu k demokracii a pokud nebudou naplněna, hrozí
ještě větší politická i ekonomická nestabilita. Evropská unie si ale na druhé straně musí být
vědoma, že její obraz jako normativního aktéra byl pádem režimů pošramocen a její
zahraničněpolitické koncepty znedůvěryhodněny. Jaký je nejaktuálnější stav zahraniční
politiky Evropské unie, jak reaguje na externí i interní vlivy, jak je nově definována
v proměňujícím se mezinárodním prostředí, to vše je předmětem následující, poslední
podkapitoly.
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4. 5 Aktuální zahraniční politika Evropské unie ve Středomoří

Euro-středomořská politika by se dala na základě předešlých analýz charakterizovat
jako spektrum politik, které korespondují s existujícími evropskými politikami či
sektorovými iniciativami, ve kterých je společný postup v zájmu jak členských zemí
Evropské unie, tak v zájmu evropských institucí. To znamená, že Evropská unie externalizuje
své vnitřní politiky. Evropské instituce, v tomto případě nejvíce Evropská komise, sledují své
institucionální zájmy a v mnoha případech samy od sebe nereagují, aby řešily nastalé
problémy a zefektivnily dosavadní politiky. Reagují až na vnější podněty, které způsobí
jejich další reakci, přesně, jako tomu bylo v případě Arabského jara jako externího faktoru,
který vyvolal debatu a vedl ke snaze renovovat a zefektivnit dosavadní politiky.
Ovšem i přes tento externí vliv či impulz evropské instituce reagují stále v duchu a
podle vzoru předešlých evropských aktivit, což s sebou přináší podobné koncepty a podobné
metody implementace. Evropská unie tedy při definování své zahraniční politiky přesně
naplňuje logiku tzv. path dependency. To může následně vysvětlit značné kritiky jak
odborných kruhů, tak i politických představitelů středomořských zemí, že reakce EU na
Arabské jaro byla „slabou odpovědí“, „technokratickým a málo přesvědčivým postojem“
nebo „promarněnou příležitostí“.259 Současně bylo zjevné, že Evropské unii v tomto
důležitém momentu viditelně chyběla vize a politické vedení, jak bylo zjevné z absence
tohoto tématu během posledních summitů šéfů vlád a států, kdy kromě zveřejnění dokumentů
Evropské komise, které byly uvedeny v předcházejících kapitolách, a vojenské intervence
v Libyi a následně vážná situace v Egyptě a Sýrii se nijak nevedla strategická debata o
budoucnosti jak samotného působení Evropské unie v tomto regionu, tak o budoucnosti
Středomoří a Blízkého východu.
Od vzniku společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie v 90. letech
bylo zřejmé, že její tvorba byla omezována několika faktory: nedostatkem koherence a
koordinace jednotlivých politik i aktérů, politikou jednomyslnosti s ohledem na národní
suverenitu členských zemí či složitými nebo zdlouhavými rozhodovacími procesy. Jak bylo
výše uvedeno, Lisabonská smlouva měla tyto nedostatky odstranit a učinit zahraniční politiku
efektivnější a akceschopnější. Arabské jaro ovšem ukázalo, že nejenže co se týče
259
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definovaných konceptů a obsahů jednotlivých politik Evropská unie v regionu Středomoří
mnohé ztratila, ale i co se týče jednotlivých nástrojů pro provádění zahraniční politiky na tom
nebyla lépe. Když byla Lisabonskou smlouvou spuštěna a postupně budována Evropská
služba vnější akce, byla patrná mezi experty i politickými představiteli naděje a optimismus,
že postrádaná koherence, koordinace a hlavně přítomnost Evropské unie na mezinárodní
scéně se zvýší. Po dvou a půl letech existence Evropské vnější služby, v červenci 2013, bylo
Vysokou představitelkou Catherine Ashton vypracováno zhodnocení jejího dosavadního
působení (EEAS Review) a optimismus se opět o něco snížil.
V úvodu zprávy, vedle obecného úvodu o historii služby a hlavně o velmi těžkých
začátcích při jejím budování, lze vyčíst, že Evropská služba a její členové se cítí slabí a
marginalizováni a dokazují to například tím, že spolupráce s ostatními institucemi je někdy
složitá, neboť je mimo jiné musí přesvědčovat k poskytnutí prostor pro mezinárodní
jednání260, nebo konstatují, že setkávání komisařů, jejichž portfolia mají zahraniční dimenzi,
nebyla dostatečně často svolávána.261 Proto služba navrhuje, aby mohla získat více
finančních prostředků a více kontroly. Na druhou stranu zpráva uvádí, že členské státy
vyžadují v mnohem větší míře od Služby své expertízy, zvláště skrze delegace Evropské unie
ve třetích zemích, neboť řada zemí musí z důvodu dopadu finanční krize snižovat svou
diplomatickou přítomnost. Nicméně i v této zprávě chybí jakákoliv strategická analýza, jak
by měly instituce a hlavně členské státy s Evropskou vnější službou spolupracovat ve
sledování strategických cílů. Stížnosti služby, že je zde těžší spolupráce s ostatními
institucemi a že je třeba více koordinace jednotlivých politik, příliš nepřesvědčí národní státy,
aby se vzdaly své suverenity ve prospěch „evropské diplomacie“. Toto spojení mezi národní
a evropskou dimenzí je velmi slabé, Catherine Ashton například oproti svému předchůdci
Javieru Solanovi necestuje do jednotlivých členských zemí a samozřejmě různorodost zájmů
jednotlivých zemí ztěžuje spolupráci, obzvláště, když Lisabonská smlouva velmi oslabila roli
předsednictví, takže národní státy ztratily jeden z důležitých nástrojů, jak tyto různorodé
zájmy vyvažovat.
Z této zprávy tedy vyplývá, že je potřeba méně konfrontací, aby se ani evropská, ani
národní úroveň necítila marginalizovaná a více strategicky spolupracovala. V eurostředomořských vztazích se tento problém projevil v plné míře. A to ve dvou aspektech.
První aspekt byl nedostatek spolupráce mezi evropskou a národní diplomacií, ale současně,
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jako druhý aspekt, členské státy zásadně ovlivňovaly tvorbu a obsah zahraniční politiky EU
ve Středomoří. Co se týče prvního aspektu, evropské instituce v oblasti zahraniční a
bezpečnostní politiky nemají dostatek zdrojů a nástrojů z důvodu omezených pravomocí a
musí v tomto spoléhat na jednotlivé členské státy, ale členské státy si čím dál více stěžují, že
nemají dostatek informací o tom, co se plánuje v Bruselu a z toho důvodu zvažují provádění
vlastní zahraniční politiky.262
Na druhou stranu, jsou to právě členské státy, které jsou zodpovědné za definování
a obsah zahraniční politiky Evropské unie, neboť vše musí být odsouhlaseno Evropskou
radou, která posléze dává instrukce Evropské komisi. Z toho vyplývá, jak prohlásil americký
politolog Zbigniew Brzezinski, že Evropská unie nakonec neprovádí svou zahraniční
politiku, nýbrž svůj zahraničně politický proces.263 Z geografického hlediska je pak logické,
že největšími hybateli a těmi, kdo ovlivňovali definování evropské agendy vůči Středomoří,
byly země jižního křídla Evropské unie (Španělsko, Francie, Itálie) společně s Velkou
Británií (z důvodu své koloniální minulosti a strategického významu Středomoří) a
Německem, které se snažilo a snaží vyvažovat jižní a východní dimenzi evropské politiky
v sousedství.
Proto, když v Evropské unii, a zvláště v zemích eurozóny, propukla vážná
ekonomická krize, je logická otázka, jaký to mělo dopad na samotné státy, které byly hybateli
zahraniční politiky, tedy v případě euro-středomořské politiky to byl dopad na Španělsko a
Itálii, které byly krizí zasaženy nejvíce, a jaký dopad to mělo na celou Evropskou unii a její
zahraniční politiku. Bylo evidentní, že jižní země Evropské unie postižené vážnou
strukturální krizí musely v evropských strukturách bojovat o své vlastní zájmy (tedy o zisk
finančních prostředků), což mělo dvojitý efekt na středomořskou politiku. Co se týče obsahu,
byly to právě tyto země, které ještě více blokovaly otevírání zemědělského a textilního
sektoru pro volný pohyb zboží a byly to tyto země, spolu s dalšími jihoevropskými státy
(hlavně Francie, Malta a Řecko), které nedovolily uvolnění pohybu osob, jak z důvodů
ekonomických (snaha chránit pracovní místa jen pro vlastní občany, zvláště v případě
Španělska), tak z důvodů bezpečnostních (hlavně případ Francie a obava z islámského
terorismu). Navíc po vypuknutí Arabského jara bylo pro evropské státy postižené krizí těžké
ještě bojovat za zájmy arabských států, když musely v některých případech bojovat s jinými
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členskými státy o zajištění svých zájmů (například Řecko s Irskem o finanční půjčky,
Španělsko s Itálií o zachování důvěryhodnosti v evropských strukturách atd.).
Vedle této ekonomické krize, jež se projevila vedle výše uvedeného i tím, že byl
značně snížen objem finančních prostředků (což mělo vážný dopad jak na výši pomoci
Evropské unie zemím jižního a východního Středomoří po vypuknutí Arabského jara, tak i na
pokračování projektů v rámci Unie pro Středomoří, které měly být financované státním i
soukromým sektorem), Evropská unie zažívala a stále zažívá i krizi svého modelu. A to jak
modelu samotné integrace, který byl dlouho dobu inspirací pro jiné regiony ve světě, který
byl ale vážně oslaben krizí společné měny, tak i svého modelu liberální demokracie
založeného na volném trhu, který se Evropská unie dlouhou dobu snažila prosazovat v
sousedních zemích, ale který se kvůli současné ekonomické krizi otřásá v základech a
vyvolává potřebu reformy a definování nových paradigmat.
Z toho vyplývá, že Evropská unie ještě prochází krizí své zahraniční projekce, která
se projevila tím, že předtím se debaty vedly o nutnosti naplnit očekávání ve vztahu ke
globální roli Evropské unie a jejích reálných kapacit a mechanismů pro zvětšení své
koherence ve své zahraniční politice. Nyní už se vedou debaty o tom, zda vůbec Evropská
unie je schopná být globálním aktérem s nějakou váhou.264 Ve Středomoří se to pak projevuje
postupnou absencí Evropské unie, i když vliv některých členských států přesto alespoň
částečně zůstává. Tato absence je doprovázená i pomalým stahováním Spojených států
amerických, které tento region opouští z důvodu přesunu amerických strategických priorit
směrem do Tichomoří.265 Středomořský region je pak postupně čím dál více ovlivňován
jinými aktéry, kteří nahrazují toto geostrategické vakuum.
Jedná se o státy Perského zálivu a čím dál více i o další země, hlavně Čínu a Rusko.
Spolupráce zemí severní Afriky se zeměmi Zálivu se v posledních letech prohlubuje, zvláště
v ekonomické oblasti. Řada občanů ze severní Afriky dlouhodobě pracuje v těchto bohatých
zemích a posílají domů peněžní zásilky, které jsou důležitým faktorem pro místní
ekonomiky. Navíc země Perského zálivu posílaly do těchto zemí finanční pomoc, neboť
jejich zhoršující se ekonomická situace by mohla mít vážný dopad na stabilitu celého
regionu. Proto byly vzájemné vztahy posilovány a rozvíjeny a byly pro státy jižního a
východního Středomoří atraktivnější než vztahy s Evropskou unií, neboť nemusely přejímat
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evropské hodnoty, plnit podmínky pro získání pomoci a nemusely se angažovat
v multilaterálních fórech spolu s Izraelem jako v Unii pro Středomoří. Sice po vypuknutí
Arabského jara začaly země Zálivu mít obavy z růstu islamistických hnutí a možných
islamistických vlád, neboť se obávaly „importu“ revolucí do vlastních zemí, zvláště skrze
posílení vztahů s Tunisem a Egyptem, ale nakonec kulturní a lingvistická blízkost, sdílení
hodnot panarabismu a dostatek finančních prostředků pro možné investice vztahy ještě více
prohloubily a snížily důležitost západních zemí.266 Vedle toho Evropská unie příliš
neprohlubovala spolupráci ani nevedla strategický dialog či nekonzultovala své středomořské
iniciativy jako Unie pro Středomoří se zeměmi Perského zálivu. Existovala zde jen uzavřená
dohoda o spolupráci s Radou spolupráce zemí Perského zálivu z roku 1988 (Bahrajn, Katar,
Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty).267
Ovšem i země Perského zálivu samotné potřebují spolupráci se zeměmi severní
Afriky. Sami začínají pociťovat důsledky populační exploze a rostoucí tlak na pracovní
místa. Pokud severní Afrika nebude sama zvládat své ekonomické problémy, tedy nebude
moci zaměstnat své mladé lidi, tento tlak ekonomických přistěhovalců může být pro země
Perského zálivu v budoucnu těžko zvladatelný. Proto nyní investují a snaží se předávat
zkušenosti se stimulací ekonomického růstu, nejvíce do Egypta, jako nejlidnatější země, i
politicky významného aktéra v regionu. Například Saudská Arábie slíbila Egyptu 4 miliardy
dolarů, Spojené arabské emiráty spolu s Kuvajtem 3 miliardy dolarů a Katar slíbil 10 miliard
dolarů (v roce 2012). Do té doby ale už bylo investováno ze strany Saudské Arábie a Kataru
do celého regionu 500 milionů dolarů.268 Pokud se to srovná se slíbenou pomocí Evropské
unie v hodnotě celkově 350 milionů eur s přidanými podmínkami k tomu, rozdíl je
markantní. A je ještě nutné uvést rostoucí mediální vliv skrze zábavní televizní a
zpravodajské kanály jako Arabsat či Al-Jazeera.
Peníze a ekonomický zisk tedy převládly v zemích severní Afriky. A nejen zde.
Zahraniční politika Evropské unie, která je vážně oslabená svou ekonomickou krizí, se začala
též proměňovat, a to na základě geoekonomie. Zahraniční politika Evropské unie se tak stává
mnohem více zaměřená na okamžité ekonomické zisky, posílení moci a větší kontrolu nad
zdroji. To má pak za následek větší propojení státu a soukromého sektoru a kladení mnohem
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většího důrazu na ekonomické hrozby před jinými druhy hrozeb.269 Evropská unie se pak ve
své zahraniční politice v převážné míře věnuje jen uzavírání obchodních kontraktů, tedy čím
dál více provádí ekonomickou diplomacii, a to jak na evropské úrovni, tak i na národní
úrovni. Členské státy tak mezi sebou soutěží o větší přístup na trhy, zvláště pak
v rozvíjejících se zemích, což není nijak koordinováno na evropské úrovni, čímž se pomalu
vytrácí společná, evropská dimenze a posilují se jen ekonomické zájmy s těmi
geopolitickými.
Jako důkaz sledování těchto zájmů členských zemí Evropské unie může být
například soutěž o získání kontraktů na prodej zbraní do zemí Perského zálivu, kde mezi
sebou soupeří Německo, Francie a Španělsko a bez ohledu na autoritářské tamní režimy,
zvláště Saudská Arábie, prodej zbraní roste a tento fenomén se odráží i v provádění
zahraniční politiky evropských zemí.270 Další a jiné kontrakty můžou mít vážné důsledky na
celý evropský projekt v budoucnu. Evropská unie přestává klást důraz na multilateralismus a
preferuje jen bilaterální obchodní kontrakty, které oslabují multilaterální obchodní vztahy
(například uzavírání smluv o volném obchodě s řadou zemí, nejnověji s Kanadou, Japonskem
a USA). Krize eurozóny navíc způsobila značné napětí mezi severními a jižními státy
Evropské unie a současná nedůvěra (včetně debaty o nevyváženosti obchodu Německa
s vážnými dopady na jižní země) to může mít za následek, že již nebude společná politická
vůle řešit společné vnější výzvy. Mimo to, postupná užší ekonomická integrace eurozóny
může mít za následek nejen rozdělení Evropy na země „tvrdého jádra“ a ty zbývající, ale i
zahraničí politika EU se může rozdělit podle těchto linií. Někteří experti upozorňují, že tento
proces se už děje, kdy země jádra již řeší vlastní zahraniční otázky, například ve vztahu ke
globální finanční správě vládnutí, nebo mezinárodní trhy se dívají na ekonomiku Evropské
unie jako na několik různých celků a tím dále prohlubují další fragmentaci evropských
politik.271
Zatím ale je tento jev spíše ve fázi možných scénářů, stejně jako budoucnost eurostředomořských vztahů. Z předešlých řádek lze usuzovat, že se Evropská unie bude nadále
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zabývat svými vztahy s jižními a východními sousedy, ale zřejmě bude kladen důraz
mnohem více na ekonomický aspekt než na aspekt politický. Evropa potřebuje zajištění
volného přístupu na trhy, proto zřejmě bude dál pokračovat v otevírání středomořských trhů
skrze své nástroje dohod o volném obchodu. Otevřené trhy budou potřebovat i středomořské
země, ale bude skutečně otázkou, zda se Evropská unie otevře. Ekonomickou krizi provází
značný vzestup protekcionismu, který se projevuje ochranou vlastních evropských trhů na
jedné straně a finančním a regulatorním merkantilismem na straně druhé. To konkrétně
znamená zavádění nových regulací na ochranu evropských podniků, značným způsobem se
zvýšily programy na podporu exportu a preferování bilaterálních obchodních dohod, které
zpětně komplikují volný vstup na evropský trh. Finanční pomoc jižnímu a východnímu
Středomoří se bude snižovat a členské státy budou spíše preferovat jiné partnery pro
spolupráci jako Čínu, Brazílii a další rostoucí ekonomiky, z důvodu zpětné finanční pomoci
pro postižené evropské ekonomiky. Současně se budou posilovat energetická „partnerství“
(přesněji členské státy nadále zůstanou klienty energeticky bohatých států) a „partnerství“
bezpečnostní (spolupráce tajných služeb v určitých státech pro případné intervence západu
jako byl případ francouzské intervence do Mali v roce 2012).
Bude tak převažovat realistický pohled na svět, kdy vojenské prostředky budou
vystřídány prostředky ekonomickými při sledování vlastních politických cílů ve prospěch
zajištění nebo navrácení pocitu vlastní prosperity a stability. Multilaterální svět se pomalu
mění v multipolární nebo spíše v realitu o mnoha aktérech (multi-actorness), která lépe
vystihuje současnou vzájemnou propojenost mezi státy a regiony.272 A Evropská unie již
bude jen jedním z pólů či jen jedním z aktérů. Stojí tak před ní obrovský úkol: jakým
způsobem zajistit, aby tento nový svět byl alespoň částečně ve shodě s jejími zájmy.
Evropská unie zažila jedinečnou, inspirující zkušenost při budování svého mírového a
prosperujícího modelu integrace. Je nyní plně v rukou politických představitelů, zda tento
model zachrání a jeho filozofie bude předávána dál, ať už v samotné Evropské unii mladé
generaci a nebo jiným zemím a regionům ve světě. A stejně tak je v rukou politických
představitelů, aby byly sledovány legitimní zájmy Evropské unie.
Ovšem největší výzvou bude definovat nový zahraničněpolitický koncept tak, aby
sledování těchto evropských zájmů nebylo ve střetu jak s rétorikou, tak se samotnou filozofií
Evropské unie, jak se ukázalo na základě předešlých analýz. Již nebude možné snažit se o
„repliku“ svého systému v sousedních zemích a „exportovat“ své hodnoty a ekonomické
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koncepty do civilizačně odlišných zemí či činit tyto země jen příjemci své pomoci a
obchodních výhod. V evropské zahraniční politice by proto mělo dojít k přehodnocení
mentální mapy a nedívat se na ostatní státy a regiony jen z úzké realistické a současně
(neo)liberální evropské perspektivy. Perspektivy mohou být mnohem širší a pestřejší.

5 SHRNUTÍ ANALÝZY A POTVRZENÍ HYPOTÉZ
Evropská unie se od vzniku své zahraniční a bezpečnostní politiky definovala jako
mezinárodní aktér, který je na základě své přítomnosti viditelný na mezinárodní scéně, což je
zachyceno i jednotlivými teoretickými koncepty, které byly definovány v úvodu této práce.
Vedle definice mezinárodního aktéra a přítomnosti se pak teoretické směry zabývaly otázkou
efektivního vedení zahraniční politiky Evropské unie. Byl uveden analytický model Roye H.
Ginsberga, který se snaží zkoumat rozhodovací proces, interakce mezi jednotlivými aktéry a
institucemi a současně celkový kontext. Z toho následně analyzuje vstupy modelu, které pak
vedou k výstupům, tedy ke konkrétním projevům zahraniční politiky EU. Při zkoumání
vstupů se Ginsberg zaměřuje na zdroje aktivity zahraniční politiky EU, které jsou: vnější
stimul, logika kolektivní akce, národní aktéři a evropské zájmy.
Analýza euro-středomořské politiky prokázala, že při její tvorbě jsou všechny tyto
zdroje přítomné. Nestabilita ve Středomoří je bezpečnostní hrozbou pro Evropskou unii a
představuje vnější stimul, který vedl Evropskou unii k definování a provádění svých politik
ve Středomoří. Logika kolektivní akce se též potvrdila, neboť Evropská unie a její jednotlivé
členské státy v průběhu let vždy kladly důraz na společný postup, který je pro ně výhodnější,
než kdyby postupovaly samy. V případě vzniku Unie pro Středomoří bylo obzvláště
markantní, když počáteční snahy jen o omezený počet členů byly tlakem ostatních členských
zemí EU překonány a nová iniciativa byla zasazena do celkového rámce EU. Co se týkalo
role národních aktérů, bylo evidentní vzájemné působení národních zahraničních politik a
evropských institucí při vzniku všech středomořských iniciativ, ať už při vzniku
Barcelonského

procesu

(důležitá

role

Španělska),

Evropské

politiky

sousedství

(angažovanost Německa či Polska) či Unie pro Středomoří (klíčová role Francie). A nakonec
ve vztahu k evropským zájmům, které se vytváří ve chvíli, kdy Evropská unie vytváří
politiku nikoliv na základě vnějšího stimulu, ale na základě vnitřní dynamiky a zájmů
v evropském duchu, z čehož pak vyplývá specifická zahraniční politika, která je založena na

144

spolupráci mezi členskými státy a evropskými institucemi a vyznačuje se tak zvláštním
charakterem.
Tato specifická zahraniční politika je pak podle tohoto modelu výstupem. Lze
potvrdit, že euro-středomořské politiky jako výstup splňují tento specifický evropský
charakter, a to díky tomu, že se Evropská unie snažila projektovat či exportovat svůj systém
pravidel, standardů, institucí a hlavně svých hodnot do zemí ve svém sousedství. Hlavním
cílem tak bylo v evropském sousedství vybudovat zónu míru, stability a prosperity, přičemž
Evropská unie vždy předpokládala (vycházejíc přitom ze zkušeností z politiky rozšíření), že o
to stojí i sousední země a že pro ně Evropská unie představuje jakousi atraktivní referenci,
kterou budou následovat. Proto se hovořilo v evropských deklaracích o „prstenci přátel“
okolo Evropské unie jako o posílení stability, bezpečnosti a prosperity pro všechny na
základě vzájemné spolupráce a na základě závazků ke sdílení společných hodnot: ochrana
lidských práv, vláda práva, dobré (ekonomické) vládnutí, svoboda médií či svoboda voleb.
Nicméně tato rétorika obsažená v evropských deklaracích a tento specifický mírový
model spolupráce byl podřízen krátkodobým bezpečnostním a ekonomickým zájmům
Evropské unie. Všude přítomné dilema evropské zahraniční politiky mezi potřebou
stabilizovat a přáním demokratizovat sousední země v průběhu vývoje euro-středomořských
vztahů ukázalo, že Evropská unie, pokud cítí své bezpečnostní a ekonomické zájmy
ohrožené, podřídí vše potřebě ochránit je před potřebou demokratizace. Proto se podle
teoretického vymezení prokázalo, že Evropská unie představuje normativního aktéra, který
předpokládá, že přijetím evropských liberálních hodnot dojde u sousedů k pozitivní změně
sociální reality, tedy k míru a stabilitě. Potvrzuje se tedy konstruktivistický přístup. Současně
však Evropská unie sleduje ve svém sousedství své zájmy, což odpovídá teoretickému
vymezení tvorby a provádění zahraniční politiky realismem a neorealismem, který tvrdí, že
Evropská unie ze snahy ovlivňovat své mezinárodní prostředí (tzv. milieu shaping) formuluje
a provádí zahraniční politiku, která představuje kolektivní pokus toto vnější prostředí
formovat ve prospěch svých zájmů (ve prospěch svých největších členů). Potvrzuje se i to, že
Evropská unie formuluje a provádí zahraniční a bezpečnostní politiku tehdy, pokud mezi
členskými státy existuje konsensus, že tato politika je v jejich zájmu (jinými slovy, že bude
sledovat a chránit jejich jednotlivé národní či evropské zájmy).
Na základě předešlých analýz se tak prokázalo, že Evropská unie je realistickým
aktérem zahaleným do normativní rétoriky. Ovšem problém nastává, když se tato rétorika
zcela míjí s realitou. Při analýze nové instituce Unie pro Středomoří se zjistilo, že Unie pro
Středomoří opustila svou normativní agendu zahraniční politiky ve vztahu k arabským
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zemím, byť byla stále obsažena v jednotlivých deklaracích, kterou předtím prováděla v Eurostředomořském partnerství. Nový návrh vycházel z pragmatismu, který na jedné straně vedl k
opomenutí reformní agendy (vyžadování ochrany lidských práv, demokratizace, podpora
občanské společnosti či dodržování mezinárodního práva), který se ale na straně druhé snažil
předejít problémům, které byly charakteristické pro předcházející euro-středomořskou
spolupráci a které blokovaly vzájemnou spolupráci. Ovšem nové institucionální nastavení
Unie pro Středomoří vycházelo vstříc arabským zemím. Vynecháním agendy třetího koše
(podpora občanské společnosti a sociální a kulturní otázky) se oslabily a naopak se posílila
úroveň mezivládní, tedy struktury režimů. Obsah konkrétních projektů se vyhýbal citlivým
agendám a vyhovoval autoritářským režimům. A posílení pozitivně prezentovaného principu
spoluvlastnictví vedl k používání práva veta ze strany arabských států, které tímto též
nedovolily, aby se na agendě vyskytl pro ně citlivý projekt.
Paradoxně slavnostně vyhlášené nové principy spoluvlastnictví a depolitizace
projektů vedly současně naopak k politizaci, neboť silnější „vlastnictví“ arabských států
vedlo k jejich bojkotování aktivit Unie pro Středomoří. Současně princip spoluvlastnictví
vedl paradoxně k opuštění principu politické kondicionality, která byla přítomna
v Barcelonském procesu, neboť na úrovni nejvyšších představitelů s právem veta se politická
kondicionalita dala velmi těžko aplikovat. Pomineme-li fakt, že Evropská unie kvůli různým
pozicím členských zemí EU ve vztahu k Izraeli (ale současně paralelním prohlubováním
vzájemných ekonomických vztahů), nebyla schopna nikdy v kontextu vážných konfliktů na
Blízkém východě uplatnit alespoň částečně tuto kondicionalitu, což mělo posléze za následek
snížení důvěryhodnosti a legitimity Evropské unie mezi jednotlivými arabskými státy.
Tímto se dostáváme k první formulované hypotéze (H1) uvedené v úvodu disertační
práce: V rámci Unie pro Středomoří sledováním svých cílů Evropská unie paradoxně přispěla
k podpoře autoritářských režimů v zemích severní Afriky. Výše uvedeným lze tuto hypotézu
potvrdit, neboť sledováním cílů Evropské unie skrze nový formát spolupráce se zeměmi
jižního a východního Středomoří posílila postavení představitelů autoritářských režimů.
Evropská politika sousedství byla dlouhou dobu vyzdvihována jako politika, která
svým diferencovaným bilaterálním přístupem přesně řeší potřeby té které sousední země a
výborně doplňovala multilaterální Barcelonský proces a poté Unii pro Středomoří. Byl v ní
definován koncept pozitivní kondicionality a ekonomickými nástroji byly dohody o vytvoření
zón volného obchodu. Následná analýza ukázala, že země jižního a východního Středomoří
preferují bilaterální vztahy v rámci Evropské politiky sousedství, neboť akční plány sice
deklaratorně obsahují politická prohlášení, ale jinak se vyjednávání a vzájemná spolupráce
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řídila pragmatismem. Arabské státy tak měly mnohem větší možnost bilaterálně vyjednat
výhodnější podmínky než v rámci multilaterálního fóra předešlého Barcelonského procesu.
Což se pak projevovalo tím, že nijak nereformovaly své politické systémy ani nijak
nepodporovaly domácí proreformní síly a tudíž koncept politické kondicionality měl
v autoritářských režimech nejmenší dopad. Na jedné straně se totiž prokázalo, že otevřenou
podporou občanské společnosti v těchto zemích se tyto organizace dostávají do nebezpečí
v podobě pronásledování autoritářskými režimy, a na straně druhé Evropská unie nechtěla
nijak zasahovat do vnitřních záležitostí daných režimů pro dobré zachování vzájemných
vztahů.
Z ekonomického hlediska byly v Evropské politice sousedství propagovány jako
nástroje k prosperitě místních obyvatel dohody o vytvoření zón volného obchodu, které měly
vést k odstranění překážek obchodu, dále zvýšení investic, liberalizace služeb a privatizace
státních podniků. Nicméně dopad těchto neoliberálních reforem byl pozitivní pro vládnoucí
vrstvy režimu, které z této liberalizace a hlavně privatizace profitovaly, a naopak negativní
pro široké obyvatelstvo, kdy se prohlubovaly rozdíly v příjmech, rostla nezaměstnanost,
inflace a s ní spojený růst cen potravin a celkově narůstala frustrace z nemožnosti změnit
politické představitele, kteří úzce spolupracovali s Evropskou unií a mediálně toho značně
využívali. Tato frustrace a ztráta naděje na lepší život pak vygradovala propuknutím revolucí
a svržení dosavadních režimů.
Následuje tedy druhá hypotéza (H2): Aplikováním konceptů Evropské politiky
sousedství, určených pro zajištění stability a prosperity sousedních zemí, Evropská unie
paradoxně přispěla k propuknutí tzv. Arabského jara. I tuto hypotézu lze na základě analýzy
Evropské politiky sousedství a ekonomického aspektu euro-středomořských vztahů potvrdit,
neboť Evropská unie, aby měla zajištěné své vlastní zájmy, vycházela těmto státům vstříc,
takže jak v první hypotéze, tak i v té druhé to vedlo k určité závislosti Unie na (stabilních)
středomořských zemích. Samozřejmě nelze tvrdit, že Evropská unie je zcela odpovědná za
vypuknutí Arabského jara, neboť zde byly i jiné faktory, jak politické, ekonomické či sociální
spolu s mezinárodním kontextem, ale snahou EU o zachování statutu quo se k vypuknutí
Arabského jara přispělo.
Po konci studené války začalo dominovat v obecném politickém diskurzu, že model
liberální demokracie je ideálním modelem politické organizace. Jiné modely byly upozaděny,
například model lidové demokracie nebo sociální demokracie. Z toho následně vyplývá názor
Evropské unie, že tento model je morální a správný a je třeba tento model propagovat a
„exportovat“ i do dalších zemí a regionů. Model liberální demokracie ani nebyl dlouhou dobu
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nijak zpochybňován a byl považován za univerzálně platný. Na tento model je pak možné se
zaměřit ze dvou rovin: rovina politická a rovina ekonomická.
Co se týče politické roviny, pojem liberální demokracie není explicitně používán
v evropských dokumentech. Místo toho se hovoří o politické liberalizaci, demokratizaci či
podpoře demokracie a je kladen důraz na procedurální či technický aspekt liberální
demokracie, tedy na instituce a na konání voleb. Proto se vždy podle dokumentů EU, i těch
týkajících se euro-středomořské politiky, je třeba zaměřit se na budování institucí, přípravu a
konání voleb, modernizaci policie či státní správy. V praxi to pak vypadalo tak, že Evropská
unie svou politiku zakládala na přístupu od shora dolů (tzv. top-down approach), který
představoval financování budování státních kapacit na nejvyšší úrovni. Naopak se příliš
nevěnovala podpoře občanské společnosti nebo podpoře rozvoje politických stran, kterou
přenechávala jednotlivým národním státům nebo politickým nadacím.
V rámci konkrétních euro-středomořských politik se tento fakt též projevil. Unie
pro Středomoří vynechala agendu třetího koše předešlého Barcelonského procesu, Evropská
politika sousedství si byla vědoma, že otevřenou podporou občanské společnosti v těchto
zemích se tyto organizace dostávají do nebezpečí v podobě pronásledování autoritářskými
režimy, proto je EU nijak zvláště nepodporovala, neboť nechtěla nijak zasahovat do vnitřních
záležitostí daných režimů pro dobré zachování vzájemných vztahů. Když bylo nově
definováno „partnerství“ s arabskými státy po vypuknutí Arabského jara, role občanské
společnosti byla pojata jako transformační síla, jako protiváha k autoritářským režimům a
nebo k nedostatkům či neakceschopnosti jednotlivých států, nikoliv jako samostatný, klíčový
segment pro úspěšný proces demokratizace. Role občanské společnosti ve srovnání
s budováním státních institucí se nachází spíše v podřadné, pasivnější roli. Vedle toho Unie
dlouhou dobu předpokládala, že občanská společnost a další možné skupiny na podporu
demokratizace měly reflektovat evropský model liberální, sekulární demokracie, proto
nehodlala nijak zvláště spolupracovat s umírněnými islamistickými skupinami, byť hrály
klíčovou roli s ohledem na jejich sociální a kulturní zázemí mezi místními obyvateli.
Současně Evropská unie definuje podmínky, co by mělo být základem tohoto
vzájemného Partnerství, a to závazek monitorovaných, svobodných a spravedlivých voleb,
který by měl být vstupní kvalifikací pro toto partnerství. Ovšem pokud výsledky voleb
přinesou pro Evropu nevyhovující výsledky, zruší je nebo jednoduše výsledky neuznají, jako
byl případ výsledků voleb na Palestinských územích, kde většinově vyhrál Hamás.
Navíc Evropská unie nevěnuje zvláštní pozornost odborům i přesto, že odbory sehrály
klíčovou roli při svržení autoritářských režimů společně s dalšími levicovými a islamistickými
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skupinami, zvláště v Tunisu a Egyptě, neboť to byla téměř jediná skupina, která si zachovala
jistou nezávislost a byla schopna jasně formulovat politické požadavky důležité pro začínající
revoluce. Z toho všeho vyplývá, že Evropská unie aplikovala minimalistickou neoliberální
definici demokracie, která klade důraz jen na politická a občanská práva, zato práva sociální,
hospodářská a kulturní, která jsou převážně levicí považována za nedílnou součást politických
a občanských práv, jsou pro ní podřadná, což pak má za následek, že Evropská unie se příliš
nezajímala o potřeby širší vrstvy obyvatelstva. Svou pozornost zaměřila jen na zisky a zájmy
vrstvy elit, čímž se potvrzuje pravicový charakter evropské politiky, ale co ve svém důsledku
zdiskreditovalo obraz EU.
Ekonomická rovina modelu liberální demokracie již byla výše zmíněna a není třeba ji
zde opakovat. Ale zajímavé může být zaměřit se na osoby evropských komisařů, které
zastávaly portfolia obchodu a kde byly jednotlivé obchodní politiky, zvláště o volném
obchodu, definovány. V roce 2004 (kdy byla spuštěna Evropská politika sousedství) nastoupil
nový komisař Peter Mandelson, který byl vyznavačem co největší otevřenosti, co největší
konkurenceschopnosti a tlačení na otevírání zahraničních trhů. V roce 2009 poté nastoupil
Karl De Gucht, který má v evropských kruzích nálepku superliberála, který nepřistoupí na
jiný než na neoliberální koncept volného trhu a neomezeného ekonomického růstu. Limity
tohoto konceptu se ale již bohužel prokázaly a navíc se předešlou analýzou prokázalo, že pro
ochranu vlastních zájmů (zájmů členských zemí) Evropská unie aplikuje tzv. selektivní
neoliberalismus. Nejenže byl do jisté míry zdiskreditován evropský vnitřní model po
propuknutí krize eurozóny a zhoršení životních podmínek mnoha Evropanů, ale tento model
se zdiskreditoval ve své vnější dimenzi, jak prokázalo propuknutí Arabského jara a negativní
pohled občanů jižního a východního Středomoří na Evropu.
Tímto lze potvrdit třetí hypotézu (H3): V rámci zahraniční politiky Evropské unie je
jako součást sledování evropských zájmů aplikován ekonomický neoliberální koncept jako
historicky úspěšný koncept, který ale přispěl k diskreditaci evropské zahraniční politiky. A
současně ji doplnit, že neoliberální aspekt se prokázal i na rovině politické v podobě
minimalistické neoliberální definice demokracie.
Reakce Evropské unie na Arabské jaro následně prokázala, že aplikace dvou
paradigmat, z kterých jednotlivé euro-středomořské politiky vycházely, se ukazují jako
protichůdné, které nijak nepřináší posun. První paradigma praví, že politická stabilita a
legitimní, demokratická vláda je předpokladem ekonomického rozvoje, a druhé paradigma
tvrdí, že ekonomický rozvoj vede k politické reformě a demokratizaci, tudíž k politické
stabilitě. Tato paradigmata vycházela z modernizační teorie Lipseta. Ovšem tato teorie již při
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svém vzniku měla řadu odpůrců, neboť nebylo zcela jasné, zda ekonomický rozvoj sám o
sobě může vést k demokratizaci. Následná teoretická debata pak došla ke konsensu, že
ekonomický rozvoj má jistě pozitivní vliv na udržování demokracie. Ale jak tedy mohla být
tato teorie aplikována na státy, jehož režimy nebyly nijak demokratické, zůstává otázkou.
Proto se tato paradigmata dostala do začarovaného kruhu a realita nezlepšení a dokonce
zhoršení situace v daných zemích tento začarovaných kruh jen potvrdila.
Dopad Arabského jara vedoucí ke znejistění Evropské unie a následná vážná
ekonomická krize začala měnit způsob vedení evropské zahraniční politiky. Výchozím
bodem je nyní vidina krátkodobého ekonomického zisku a soutěžení o kontrakty a přístup na
rostoucí trhy. Tato soutěž se odehrává mezi jednotlivými členskými státy a pomalu se vytrácí
společná dimenze evropské zahraniční politiky. Ještě více se klade důraz na „strategická
partnerství“, tedy uzavírání komplexních dohod o zónách volného obchodu s klíčovými
ekonomickými hráči jako USA či Japonsko, dále „energetická partnerství“, kdy jednotlivé
členské státy nadále zůstávají klienty energeticky bohatých států, a „partnerství
bezpečnostní“, ve kterých budou hrát hlavní roli zpravodajské služby pro získávání
informací. Ovšem rozdělení Evropské unie na jednotlivé členské státy a jejich spory a
národní agendy povedou k tomu, že třetí země včetně zemí jižního a východního Středomoří
si budou opět sledovat na úkor Evropské unie své vlastní zájmy a vliv v regionu budou mít
úplně jiní aktéři, kteří též budou sledovat jen své vlastní zájmy.
Čtvrtá hypotéza (H4) praví: Reakce EU na aktuální ekonomickou krizi a nový způsob
vedení zahraniční politiky (ve Středomoří) není v dlouhodobém zájmu Evropské unie. Tento
nový způsob může být v zájmu jednotlivých členských zemí, ale jak bylo uvedeno výše
nikoliv v zájmu celé Evropské unie.
A nyní závěrečná hypotéza (H5): Nevyřešené dilema duálního přístupu je celkovým
důvodem neefektivity zahraniční politiky Evropské unie a ztráty důvěryhodnosti EU jako
mezinárodního aktéra a nezměnilo se ani zásadními změnami vnějšího kontextu.
Evropská unie se sama definovala jako referenční bod pro ostatní státy a na základě
své vlastní, jedinečné zkušenosti, kterou hodlala předávat dál, se považovala za normativní
sílu, která klade důraz na sdílené nebo společné hodnoty, dobré vládnutí a demokratické,
funkční instituce. Tento koncept byl následně všude používán v jednotlivých dokumentech
Evropské unie a byl i rétoricky uváděn evropskými představiteli během různých summitů a
konferencí. Evropská unie jako normativní síla představovala vytvořený konstrukt sociální
reality, který tak měly vnímat i sousední státy, které měly přijmout evropské hodnoty, jejichž
sdílením se měla změnit realita těchto zemí ve prospěch míru, prosperity a stability ve
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středomořském regionu. Současně skrze tuto rétoriku a sociální konstrukci se Evropská unie
snažila definovat svou roli jako regionálního a mezinárodního aktéra.
Tento normativní koncept měl být u sousedních států i vynutitelný, a to nejprve
speciální klauzulí týkající se ochrany lidských práv v článku 2 asociačních dohod
Barcelonského procesu a následně v jednotlivých akčních plánech Evropské politiky
sousedství v podobě pozitivní kondicionality, následně jako reakce na Arabské jaro
rozpracované i do negativní kondicionality. Ovšem Evropská unie ani při těch nejvážnějších
porušeních lidských práv tyto nástroje neaktivovala, a to hlavně z toho důvodu, jak bylo
uvedeno v předcházejících analýzách, že nechtěla narušit dobré vztahy s autoritářskými státy,
neboť je potřebovala pro sledování svých vlastních cílů.
Evropská unie jako mezinárodní aktér, který se snaží definovat a provádět svou
zahraniční politiku, má své legitimní zájmy, které sleduje. Problém však nastává, když se
dostává do kontrastu se svou vlastní rétorikou. Proto je potřeba se na politiky Evropské unie
podívat z realistického pohledu. Realisté a následně neorealisté jsou toho názoru, že státy se
primárně zabývají svou bezpečností a přežitím v anarchickém mezinárodním systému. Proto
je spolupráce mezi státy obtížná, nicméně i neorealisté uznávají, že státy nejsou motivovány
jen úvahami o rovnováze. Též sledují své normativní či ideologické agendy, často v reakci na
domácí veřejné mínění. Může se jednat o šíření náboženství, podpora utiskovaných obyvatel
či další podobné případy.273 Ovšem státy nepřipustí, aby tato normativní agenda ohrozila
sledování jejich životních zájmů. Stejně tak státy mají zájem na tom, aby mohly formovat své
vnější prostředí ve svůj prospěch. Z toho následně podle A. Hyde-Price vyplývá, že Evropská
unie slouží členským států ve třech oblastech.
Za prvé, jako nástroj pro hájení kolektivních ekonomických zájmů v kontextu globální
ekonomiky. Za druhé, Evropská unie slouží jako nástroj pro kolektivní formování vnějšího
prostředí a nakonec Evropská unie se stala prostorem, kam jednotlivé členské státy vkládají
své normativní představy, které však představují zájmy „druhé kategorie“, jako ochrana
lidských práv, podpora demokracie či redukce chudoby.274 Toto může na jedné straně
vysvětlit, proč se za celou dobu euro-středomořské politiky příliš nezměnil obsah jednotlivých
dokumentů a deklarací, a to ani během Arabského jara. Spíše došlo k ještě posílení předešlých
vyjádření a konceptů. Členské státy jako národní aktéři mají v různých oblastech své zájmy,
velmi realistické, jako ochrana před migrací, ochrana svých trhů či zajištění energetické
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bezpečnosti, a proto, aby se samy nezdiskreditovaly, nechávají normativní rétoriku na
evropskou úroveň, neboť to plně odpovídá evropské historické zkušenosti a celkovému
modelu mírové integrace.
Současně lze předpokládat, že zájmy členských zemí jsou rozdílné a Evropská unie je
musí nějakým způsobem sjednotit. Skrze normativní agendu se dají snadněji sjednotit a
současně to řeší i problém při definování jednotlivých evropských dokumentů. Pokud
nepanuje shoda, aplikuje se tzv. metoda dohodnutého slova, tudíž normativní agenda, která je
všemi členskými státy přijatelná. Ovšem tato normativní agenda, aby byla aplikovatelná i na
ostatní státy, musí být univerzálně platná, tedy přesahující hranice rozdílných politických a
kulturních systémů. Ochrana lidských práv a proces demokratizace lze považovat za
univerzálně platný, ale model liberální, sekulární demokracie, jak bylo uvedeno výše, již
nikoliv.
Z toho vyplývají pro Evropskou unii dvě nebezpečí. Za prvé, aplikováním duálního
přístupu, tedy normativní rétorika Evropské unie na jedné straně, a realistické zájmy
členských zemí skryté v této rétorice na straně druhé, vede k neefektivitě zahraniční politiky
EU jako celku (tedy k nesplnění definovaných cílů), neboť nejenže sousední státy vidí
sledování evropských vlastních zájmů a nedodržování normativních konceptů, když se
dostanou do konfliktu s těmito zájmy, ale Evropská unie se může vydat na cestu morálního
tažení ve jménu ochrany svých hodnot. To zákonitě vyvolá negativní reakce ostatních
mezinárodních aktérů, jejichž morální a hodnotový systém je odlišný. To následně může zcela
ochromit zahraniční politiku Evropské unie, neboť se nejedná o klasický stát, a tedy ani o
klasickou zahraniční politiku.
Tím byla zodpovězena a též potvrzena poslední hypotéza. Zahraniční politika
Evropské unie je z velké části založena na pozitivním příkladu, na jedinečné zkušenosti
mírového soužití mezi členskými státy, a proto vydat se na cestu morálního tažení by
znamenalo popření celého svého modelu. Pokud by se však Evropská unie chtěla zcela vzdát
své normativní agendy, aby se vyhnula nebezpečí diskreditace svého obrazu, ohrozila by tak
svoji vlastní existenci, neboť demokracie, lidská práva či spravedlnost je silným poutem, které
drží členské státy pohromadě. Tato výjimečná zkušenost míru a spolupráce mezi státy totiž
není v mezinárodním systému vůbec něco tak samozřejmého.
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6 KOMPARACE FRANCIE A ŠPANĚLSKA
V předešlé části disertační práce se analyzoval vývoj euro-středomořské politiky
jako případové studie, ve které analyzovaným případem byla zahraniční politika Evropské
unie. Ovšem jak je zřejmé, zahraniční politika Evropské unie je vytvářena jednotlivými
členskými státy, neboť i přes nedávné reformní kroky oblast společné zahraniční,
bezpečnostní a obranné politiky EU stále zůstává v mezivládní rovině a v rámci
jednomyslného rozhodování. Z toho vyplývá, že evropská zahraniční politika je formulována
jednotlivými národními státy, které pro dosažení jednotné pozice EU musí dosáhnout
konsensu mezi sebou. I v případě vnějších vztahů, kde hraje roli Evropská komise, je role
národních států znát skrze schvalování mandátů a určování směru Evropské komisi
Evropskou radou.
Oblast Středomoří vždy byla regionem, ve kterém sledují své zájmy, ať již
geopolitické, ekonomické či bezpečnostní, jižní členské země Evropské unie, tedy
Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie, Řecko, Kypr a Malta, přičemž Francie spolu se
Španělskem byly v průběhu euro-středomořské politiky nejviditelnějšími aktéry mezi těmito
členskými státy. Francie jako jeden ze zakládajících států Evropské unie se vždy významně
podílela na formulaci jednotlivých evropských politik, obzvláště v oblasti zahraniční a
bezpečnostní politiky. Španělsko naopak do Evropské unie (Evropských společenství)
přistoupilo až mnohem později, v roce 1986, ale posléze bylo též aktivně zapojeno do tvorby
a provádění zahraniční politiky Evropské unie.
Cílem této práce je komparace francouzského a španělského přístupu v evropských
strukturách při definování a provádění euro-středomořské politiky se snahou odpovědět na
otázku, v čem jsou oba přístupy specifické a jak lze vysvětlit, že i přes méně výhodné výchozí
podmínky se členský stát EU (v tomto případě Španělsko jako pošramocený stát z důvodu
předešlé Frankovy diktatury) dokáže v evropských strukturách prosadit a vybudovat si svou
pozici.
Současně bude analyzováno, jaké faktory mohou tuto pozici naopak snížit, a omezit
tak vliv daného státu. Jedná se proto o komparativní případovou studii, která pracuje s tzv.
kontrastem kontextů představující empiricky zaměřený typ výzkumu. Srovnáním těchto dvou
případů by se měly odhalit specifické rysy těchto případů. Cílem je pak jisté zobecnění, ale
nikoliv teoretické, neboť se nejedná o instrumentální případovou studii, která je nástrojem pro
práci s teorií.
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7 KONCEPTUALIZACE
V první části disertační práce bylo analyzováno a následně dokázano, že Evropská
unie je realistických aktérem, který ze snahy ovlivňovat své mezinárodní prostředí formuje a
provádí zahraniční politiku, která představuje kolektivní pokus toto vnější prostředí formovat
ve prospěch svých zájmů, potažmo zájmů svých členských států. Z toho logicky vyplývá, že
zde musí docházet k interakci mezi národní a evropskou úrovní, přesněji řečeno mezi
národními zahraničními politikami členských států a zahraniční politikou Evropské unie.
Teoreticky je možné tento vzájemný vztah zkoumat konceptem evropeizace. Proces
evropeizace jako takový začal být v rámci studia evropské integrace zkoumán od 90. let a
poté po roce 2000 byl zkoumán i ve vztahu k národním zahraničním politikám. Pozornost
teoretiků byla nejprve zaměřena na dopad společné zahraniční a bezpečnostní politiky na
národní zahraniční politiky, tedy vysvětlení adaptace národních struktur a procesů na
požadavky Evropské unie. Hovoří se o tzv. top-down adaptaci či o tzv. downloading dimenzi,
kdy se členské státy musí evropským politikám přizpůsobovat. Naopak pokud členské státy
přesouvají národní zájmy, preference či modely na evropskou úroveň, tak se hovoří o bottomup fenoménu či uploading dimenzi.275 Ovšem je třeba vzít v potaz, že tvorba evropské
zahraniční politiky se odehrává v komplexnějším rámci interakce několika rovin: národní
zahraniční politiky členských států, vnější ekonomické vztahy Evropské unie s hlavní úlohou
Evropské komise a nakonec mezivládní společná zahraniční a bezpečnostní politika EU.
Koncept evropeizace ve vztahu k národním zahraničním politikám rozlišuje tři
dimenze. První dimenze je adaptace a konvergence politik, což představuje harmonizaci a
transformaci ve členských státech ve vztahu k potřebám a požadavkům, které plynou
z členství v Evropské unii. Výsledek se poté projevuje zvyšováním významnosti evropské
politické agendy, připojením se ke společným cílům, předností závazků společné politiky před
národními výsadními oblastmi, dalším procesem integrace a nakonec organizačními a
procedurálními změnami v národních byrokraciích. Druhou dimenzi představuje národní
projekce, kdy národní zahraniční politika členského státu ovlivňuje a přispívá k rozvoji
společné evropské zahraniční politiky. To je doprovázeno tím, že se členský stát snaží zvýšit
národní vliv ve světě stejně jako se snaží ovlivnit zahraniční politiky ostatních členských
států, státy užívají Evropskou unii jako jakýsi plášť a navíc národní zahraniční politika užívá
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evropskou úroveň jako prostředek ke zvýšení svého vlivu.276 A nakonec třetí dimenze
znamená rekonstrukci identity, což představuje výsledek dvou předešlých dimenzí, kdy jsou
podporovány společné evropské zájmy, vynoří se sdílené normy a hodnoty mezi
zahraničněpolitickými elitami, sdílí se evropské a národní zájmy a současně jsou umírňovány
extrémní pozice skrze bilaterální a evropské interakce.277
Odborná literatura věnující se procesu evropeizace vedle výše uvedených dimenzí
procesu evropeizace též klasifikovala čtyři možné strategie, skrze níž se členské státy zapojují
do evropské zahraniční politiky: vedení (leadership), usnadnění (facilitation), neutrální pozice
(fence-sitting) a rezistence (resistence).278 V případě vedení se jedná o případ, kdy členský stát
sleduje své národní zájmy a cíle skrze Evropskou unii. Národní představitelé iniciují společné
politiky a utváří agendu, ale současně jsou schopni vetovat, blokovat či zamítnout evropské
iniciativy, které neodpovídají jejich národním zájmům. Nicméně jelikož společná zahraniční
politika EU představuje mezivládní oblast, je velmi těžké pro jeden stát být zcela
dominantním. Spíše se jedná o jisté soupeření mezi několika členskými státy. V případě
usnadnění se jedná o mnohem kooperativnější přístup, neboť se jedná o podporu společných
politik skrze hledání konsensu a kompromisu a jednotlivé členské státy, aby se dosáhlo tohoto
kompromisu, flexibilně modifikují své národní zájmy pro dosažení efektivnější společné
politiky. U neutrální pozice členské státy aktivně nevystupují při tvorbě společné politiky,
zaujímají neutrální pozice nebo mění různé koalice států a přizpůsobují své zájmy těm
evropským. A co se týče rezistence, zde je daný členský stát proti učinění některé iniciativy
záležitostí evropské agendy a nebo v některých případech dojde k přesunu sledování svých
zájmů zpět na národní úroveň nebo do jiného mezinárodního rámce. V tomto případě se pak
hovoří o procesu re-nacionalizace.279
Španělsko bylo přijato do Evropských společenství až v roce 1986. Francie je
zakládajícím členem Evropských společenství, současně je stálým členem Rady bezpečnosti a
dalších klíčových mezinárodních organizací (jako G8 či G20) a stejně jako Španělsko, sleduje
své zájmy ve Středomoří a na Blízkém východě. Obě země jsou z tohoto důvodu aktivními
přispěvateli v evropské zahraniční politice v tomto regionu. Ale každá země postupuje
v rámci svých možností i na základě svého postavení. Aplikováním konceptu evropeizace se
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tak pokusím dokázat, že Španělsko díky své mnohem větší konvergenci a provázanosti mezi
národní a evropskou zahraniční politikou si dokázalo vybudovat pozici důležitého aktéra ve
vztahu k eurostředomořským vztahům vedle mocné Francie.
V následujících kapitolách tak bude nejprve pojednáno o historických vztazích Francie
a Španělska se zeměmi jižního a východního Středomoří, které znamenají důležitý faktor pro
určení hloubky a kvality vzájemných vztahů. Stejně tak bude pojednáno o definici a
provádění zahraniční politiky v rámci jednotlivých vlád ve vztahu k tomuto regionu. Následně
bude analyzováno, jak je vnímána oběma státy společná zahraniční a bezpečnostní politika
EU a jakým způsobem změnila evropská dimenze národní zahraniční politiky Francie a
Španělska. Následně budou rozebrány i jednotlivé iniciativy Francie a Španělska ve vztazích
Evropské unie vůči Středomoří společně s možnými nástroji, které se k tomu země snaží
využívat. Bude též analyzována i vzájemná spolupráce Francie a Španělska v rámci Evropské
unie. A nakonec bude pozornost zaměřena na institucionální nastavení pro provádění
zahraniční politiky Francie, Španělska a Evropské unie ve Středomoří. Zde bude sledována i
osobní rovina francouzských a španělských představitelů.
Na základě výše uvedeného lze zformulovat hypotézu týkající se možného vlivu
členského státu v Evropské unii. Vliv jako takový lze velmi těžko změřit či empiricky
dokázat. Ale na základě výše uvedeného konceptu evropeizace se lze domnívat, že
přenesením národních zájmů na evropskou úroveň a obhajoba těchto evropských zájmů může
zvýšit vliv členského státu. Proto se pokusíme dokázat, že Španělsko i přes své slabší
postavení v řadě oblastí oproti Francii, která má identické zájmy ve Středomoří, dokázalo
efektivně prosadit své zájmy a stát se respektovaným aktérem v euro-středomořských vztazích.
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8 ZAHRANIČNÍ POLITIKA FRANCIE A ŠPANĚLSKA
V této kapitole bude pro účely následné komparace stručně nastíněn vývoj vztahů
Francie a Španělska s arabskými státy a současně bude pojednáno o definování zahraniční
politiky v regionu Středomoří a Blízkého východu jednotlivými politickými představiteli
obou států od roku 1989 do současnosti.

8.1 Zahraniční politika Francie

Francie vždy oblast Středomoří a Blízkého východu považovala za důležitou oblast
pro projektování svého vlivu, ať už kvůli geografické blízkosti, tak také z důvodu
strategických zájmů. Z toho vyplývá, že pouto Francie k tomuto regionu je dlouhodobé a
velmi silné, u řady států v regionu dokonce francouzští představitelé hovořili o jistém
„civilizačním“ poslání.280 V severní Africe se tak jednalo o Alžírsko, které bylo již od roku
1847 integrální součástí Francie a které získalo nezávislost až v roce 1962, a o Tunis a
Maroko jako francouzské protektoráty, které nezávislost získaly již v roce 1956. Tehdejší
francouzský prezident Charles de Gaulle, po ztrátě těchto území, nechtěl oslabit pozici
Francie v tomto regionu, a proto definoval novou arabskou politiku, která zde měla vrátit
Francii významný vliv a roli, zvláště s ohledem na realitu studené války a soupeření mezi
východem a západem. Jeho „politique arabe“ měla znamenat zlom od předešlé „koloniální“
minulosti, kladla důraz na výjimečnost Francie jako obhájce národní nezávislosti, na získání
statutu mocnosti mezi soupeřícími supervelmoci a na rozvinutí blízkých politických,
kulturních a obchodních vztahů s arabskými státy.281 Tak měla být udržena a rozvíjena
velikost Francie („grandeur“), aby zabránila sovětskému a americkému expansionismu a
současně posílila pevnost a jednotu francouzské Páté republiky.
Jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN také Francie považovala na základě své
expertízy tohoto regionu za povinnost významně se angažovat v otázce izraelskopalestinského konfliktu. Francie po druhé světové válce úzce spolupracovala s Izraelem,
dodávala mu zbraně, podílela se na výstavbě jaderného reaktoru v Dimona a v době tzv.
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Suezské krize se Francie spolu s Velkou Británií postavily na stranu Izraele (egyptský
prezident Násir podporoval alžírský boj za nezávislost proti Francii).282 Ovšem po vypuknutí
války v roce 1967 se vztahy ochladily a prezident de Gaulle začal nejen úzce spolupracovat
s arabskými státy, ale i začal hlasitě hájit práva Palestinců a dodržování mezinárodního práva
a jednotlivých rezolucí OSN. Dokonce během tiskové konference po skončení této války
Charles de Gaulle popsal Izrael jako „expanzionistický stát“ a požadoval, aby se izraelské
jednotky stáhly z okupovaných území.283 Tato politika byla následně převzata i de
Gaullovými následovníky, a začaly se rozvíjet úzké vztahy s jednotlivými arabskými státy.
Důležitou roli v této nové arabské politice hrálo Alžírsko, i přes konfliktní minulost, které pro
francouzské představitele začalo představovat jakési „dveře do Afriky“. Francie jako zastánce
nezávislosti mohla skrze Alžírsko navazovat další vztahy s africkými státy, a posilovat tak
svou moc vůči světovým supervelmocem, které v oblasti Blízkého východu a Afriky soutěžily
o svůj vliv. Navíc skrze úzké vztahy s Alžírskem se posilovaly vztahy Francie i s dalšími státy
v oblasti Maghrebu, tedy s Tunisem a Marokem. 284
Tato gaullistická strategie posilování vlivu a rozvíjení úzkých vztahů s jednotlivými
arabskými představiteli byla rozvíjena i do dalších oblastí, kdy se začalo více spolupracovat i
se zeměmi Perského Zálivu a s Irákem. Byl to případ následujících francouzských prezidentů
Georgie Pompidoua (v úřadě prezidenta od roku 1969 do roku 1974), který musel řešit
následky ropné krize v roce 1973, a následně Valéryho Giscarda d´Estainga (1974 – 1981),
který ovšem během svého působení začal více spolupracovat se Spojenými státy americkými,
právě z důvodu ropné krize. Proto obnovil prodej zbraní do tohoto regionu včetně Izraele a
posiloval dál vztahy se zeměmi Perského zálivu. V roce 1981 nastoupil do prezidentské
funkce socialista Francois Mitterand a přes značné neshody s francouzskou pravicí panovala
shoda v oblasti zahraniční politiky ve Středomoří a na Blízkém východě. Mitterand sice
podporoval izraelskou Stranu práce, ale po jeho návštěvě palestinského uprchlického tábora
v Gaze a následně po setkání s palestinským předákem Jásirem Arafatem v Káhiře v roce
1974 přehodnotil nejen svůj osobní postoj, ale i celé Socialistické strany, která nově
definovala palestinskou otázku jako politickou záležitost, nikoliv jen jako uprchlickou krizi.
Začala tak hovořit o právu palestinského lidu na existenci.285
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Proto Francois Mitterand převzal odkaz de Gaulla a dál rozvíjel vztahy s arabskými
státy jak z důvodů strategických, tak obchodních. V této době se zde však objevil ještě jeden
důvod, a to ideologický faktor: rozvíjející se alžírský socialismus a irácký baatismus byly
vnímané jako podobné francouzskému modelu, a proto se od této doby začaly rozvíjet
přátelské vztahy mezi francouzskými politickými představiteli a jednotlivými arabskými
vůdci. Zvláštní pozornost proto byla věnována Maghrebu, kdy prezident Mitterand udržoval
osobní přátelské vztahy s marockým králem Hassanem II., s alžírským prezidentem Chadlim
Bendjedidem, který byl v roce 1992 svržen, což mělo za následek úplné přerušení vztahů
s Francií, a srdečné vztahy byly udržovány i s prezidenty Tunisu Habibem Bouregibou a
Zinem El Abidinem Ben Alim. Jen s Libyí byly vztahy chladné s ohledem na konflikt
v Čadu.286
Současně je důležité zmínit vztah Francie k politickému islámu. Po vypuknutí
islámské revoluce v Iránu v roce 1979 se Francie rozhodla postavit se proti islamistickým
hnutím, případně vládám, což mělo následný dopad na zahraniční politiku Francie, neboť
začala vnímat politický islám jako hrozbu pro sekulární představitele arabských států. Z toho
následně plynula další podpora vysokých představitelů režimů v severní Africe a žádná
spolupráce s islamistickými hnutími. Navíc postupem času, s přibývajícím počtem imigrantů
z muslimských zemí ve Francii, se začala objevovat obava z ohrožení sekulárního
francouzského modelu a posléze i obava z teroristických islamistických útoků.287 Tato otázka
se pak stala vysoce politickou, a to až do současnosti. Francouzský stát se snažil v průběhu let
nalézt řešení soužití s muslimkou přistěhovaleckou menšinou, a proto se vládní představitelé
snažili dlouhou dobu spolupracovat s arabskými režimy, aby měly své komunity pod svou
kontrolou. Logicky z toho vyplývá, že otázka podpory procesu demokratizace či otázky
ochrany lidských práv zůstávaly v pozadí. Přednost se dávala oficiální spolupráci na nejvyšší
úrovni, promíjení flagrantního porušování lidských práv v daných zemích a opomíjení jiných
skupin než těch oficiálních.288
V roce 1995 byl opět zvolen do Elysejského paláce pravicový prezident, a to Jacques
Chirac, kdy po skončení studené války se zásadně změnila geopolitická situace, a to i v oblasti
286
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Středomoří a Blízkého východu. Francie ztrácela postupně vliv, a proto příchod J. Chiraca
znamenal návrat jisté formy gaullismu, tedy snaha zajistit Francii mnohem aktivnější roli
v tomto regionu. Mělo se to projevit tím, že Chirac se stavěl proti unilateralismu Spojených
států amerických, vedl aktivní zahraniční politiku s cílem, aby Francie svými pozicemi
ovlivňovala dění a současně podporoval dobré vztahy s Tureckem. Konkrétně to znamenalo,
že se Francie aktivně angažovala v blízkovýchodním mírovém procesu, v Maghrebu po
zvolení nového alžírského prezidenta Boutefliky opět navázala na úzkou spolupráci stejně
jako nadále prohlubovala spolupráci s dalšími státy, a to zvláště v oblasti bezpečnosti,
energetiky a obchodu. Co se týkalo pozice k Turecku, Chirac prohlásil, že by bylo chybou
Evropské unie odepřít Turecko možnost členství v EU s ohledem na pokroky, kterých
Turecko dosáhlo.289
Během Chiracova vládnutí ale došlo oproti předešlým vládám k určitým změnám.
Za prvé se proměnil vztah k islámu, kdy se francouzský stát snažil více přímo kontrolovat
muslimské imigranty, a tím oslabit přímý vliv arabských zemí, který v některých případech
vedl k radikalizaci. Proto byla v roce 2003 založena Rada pro muslimskou víru jako státní
volený orgán pro dialog se zástupci muslimů ve Francii stejně jako pro kontrolu a regulaci
islámských náboženských praktik. Jednalo se o jeden z prvních viditelných kroků tehdejšího
ministra vnitra Nicolase Sarkozyho. Následovala řada dalších kroků jako zákaz nošení
náboženských symbolů, tedy hlavně burek a nikábu kvůli možné identifikaci tváře, na
veřejnosti a podobně, které vyvolaly intenzivní debaty o roli

islámu ve francouzské

společnosti, o imigraci či o životaschopnosti konceptu multikulturalismu.290 Druhou změnou
byla větší pozornost věnována demokratizační agendě. Prezident Chirac prováděl klasickou
realistickou politiku sledování národních zájmů, nicméně nejen s ohledem na evropskou
dimenzi zahraniční politiky, ale i s ohledem na odlišné postavení ministerstva zahraničních
věcí ve francouzské státní správě, kdy oblast zahraniční politiky je speciální oblastí prezidenta
republiky („domaine réservé“), se začal obecně více objevovat v pozicích ministerstva
zahraničí důraz na demokratizaci a ochranu lidských práv.291
V roce 2007 byl Jacques Chirac vystřídán Nicolasem Sarkozym, který vyhrál na
základě své vize odtržení se od minulosti („la rupture“), přesněji odtržení se od dědictví
Chirakovy éry a odtržení se od generace roku 1968, která znamenala pro Sarkozyho post-
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gaullistickou generaci pohlcenou v nostalgii a zastaralé ideologii.292 To po jeho zvolení
znamenalo větší spolupráci se Spojenými státy americkými a mnohem větší spolupráci
v rámci Evropské unie, kdy prohlašoval, že Francie musí být zpátky v Evropě (samozřejmě to
bylo ovlivněné odmítnutím Ústavy pro Evropu v roce 2005). Co se týkalo jeho zahraniční
politiky na Blízkém východě a ve Středomoří, řada arabských spojenců se obávala jeho
mnohem vstřícnějšího postoje vůči Izraeli s ohledem na jeho židovské kořeny, na osobní
přátelství s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a na jeho tvrdé postoje vůči
přistěhovalcům během své funkce ministra vnitra, ale nakonec se ukázalo, že i když jeho
politika avizovala změnu, pokračoval pragmaticky v politice svých předchůdců, byť to mohlo
být skryté v řadě jeho nových iniciativ jako Středomořská unie. To se pak konkrétně
projevovalo tím, že se snažil sledovat ekonomické a bezpečnostní zájmy Francie ve
Středomoří úzkou spoluprací s jednotlivými režimy severní Afriky a Blízkého východu.
Dokonce se snažil o zlepšení vztahů s Libyí, kdy ihned po propuštění dlouho vězněných
bulharských zdravotních sester a palestinského lékaře (díky francouzské mediaci) navrhnul
Muammaru Kaddáfímu kontrakt na prodej civilních jaderných technologií. Vedle toho
navázal kontakt i se syrským prezidentem Basharem Assadem, který dokonce přijel na
summit Unie pro Středomoří v Paříži v červenci 2008 (ovšem zde skutečně došlo ke změně
oproti Chiracovi, neboť zavražděný libanonský premiér Rafik Hariri, za jehož vraždou stála
Sýrie, byl Chirakův osobní přítel, a tudíž francouzsko – syrské vztahy byly na bodě mrazu).
Nicolas Sarkozy se ale od předešlých prezidentů liší ve dvou aspektech. Za prvé ve
své rétorice začal mnohem více hovořit o problematice lidských práv, potřebě demokracie a
nutnosti budovat ve Středomoří oblast míru. Dokonce i jeho výběr ministra zahraničních věcí,
prominentního člena Socialistické strany a známého obhájce lidských práv Bernarda
Kouchnera, měl demonstrovat tuto změnu. Kouchner byl toho názoru, že bylo potřeba ve
francouzské zahraniční politice nahradit gaullistický odkaz jeho „humanitární“ agendou, tedy
konkrétně klást důraz na ekonomický rozvoj a na podporu demokratických principů. Ovšem
čas ukázal, že diplomacie Nicolase Sarkozyho byla nadále zaměřena jen na ochranu a
sledování tradičních francouzských zájmů (obava před imigranty, uzavírání obchodních a
vojenských kontraktů, otevření nové vojenské základy ve Spojených arabských emirátech i
nový projekt Unie pro Středomoří) stejně jako u jeho předchůdců. Jeho velmi aktivní
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diplomacie měla, tak jako vždy předtím, zvýšit vliv Francie nejen v Evropské unii, ale i na
mezinárodní scéně.293
A druhou odlišností byl jeho negativní vztah k Turecku. Pokud prezident Chirac
prohlásil, že by bylo chybou Evropské unie nedát Turecku šanci, tak naopak prezident
Sarkozy prohlásil, že by bylo chybou Turecko do Evropské unie přijmout. Podle jeho názoru
Turecko není evropskou zemí, ani geograficky, ani kulturně, a proto nespadá do evropských
hranic.294 Vždy místo toho hovořil o tzv. privilegovaném partnerství pro Turecko a například
jeho projekt Unie pro Středomoří měl toto Turecku částečně nabídnout. Ani otázka arménské
genocidy projednávané a odsouzené v Národním shromáždění nijak nepřispěla ke zlepšení
oboustranných vztahů.
S vypuknutím arabského jara v prosinci 2010 musela Francie reagovat na probíhající
události. Francouzské vlády udržovaly s tuniským prezidentem Ben Alim a egyptským
prezidentem Mubarakem nejužší vztahy, čemuž odpovídala i počáteční oficiální reakce, kdy
Francie podpořila proti demonstrantům jak Ben Aliho, tak i Mubaraka (navíc došlo ke
skandálu, kdy tehdejší ministryně zahraničních věcí Michelle Alliot-Marie byla tou dobou na
dovolené v Tunisu a následně i nabízela Tunisu vojenskou pomoc pro potlačení
demonstrantů). Až po jejich skutečném sesazení Francie změnila rétoriku a jasně se postavila
za demonstranty a vyústěním pak byla vojenská intervence v Libyi pod vedením Francie a
Velké Británie. Co se týče reakcí ve vztahu k Maroku a Alžírsku, ty přesto zůstaly opatrné,
jen se omezily na uvítání reformních kroků marockého krále Mohameda VI. a alžírského
prezidenta Boutefliky a při následné návštěvě se nový ministr zahraničních věcí Alan Juppé
v Alžírsku v červnu 2011 zcela ve svých projevech vyhnul otázce protestů.295 Nicméně
Francie alespoň poskytla, vedle evropské pomoci na bilaterální úrovni, finanční pomoc
v hodnotě 1 miliardy eur pro Tunis a Egypt.
Arabské jaro mělo následně dopad i na otázku imigrace, neboť se zvýšil počet
migrantů ze severní Afriky a obzvláště po pádu režimu Kaddáfího byla hlavně Itálie svědkem
značného přílivu migrantů. To mělo za následek konflikt s Francií, která oproti v té době
„liberálnější“ Itálii, která udělila značné množství dočasných povolení k pobytu, uzavřela
hranice a vyvolala v Evropské unii debatu o nutnosti reformovat, tedy zpřísnit Schengenský
prostor. Francie si tak svým tvrdým postojem a nedostatkem solidarity u svých jižních
293
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sousedů značně pohoršila svůj obraz, zvláště, když Evropská unie se v té době obzvláště
snažila zdůraznit potřebu podporovat demokratizační procesy v zemích jižního a východního
Středomoří.
Popularita prezidenta Sarkozyho tak značně upadla, a to jak na domácí scéně, tak i
na té mezinárodní. V roce 2012 se konaly další prezidentské volby, které vyhrál socialistický
kandidát Francois Hollande. Socialistická strana se dosti vymezovala vůči realistické politice
Nicolase Sarkozyho a hovořila o potřebě podporovat demokracie jinde ve světě a respektovat
vůli a požadavky místních obyvatel. Francois Hollande spolu se svým ministrem zahraničních
věcí Laurentem Fabiusem následně určili priority zahraniční politiky ve Středomoří takto: je
třeba dát demokracii šanci a pomáhat novým režimům, ale současně respektovat hranici
nevměšování do vnitřních záležitostí států, a stejně jako politický program Francoise
Hollanda, který se zaměřuje na mladé lidi, spravedlnost a na ekonomický růst, tak i to by
mělo být novým obsahem zahraniční politiky Francie, neboť to koresponduje s duchem
Arabského jara. Proto by Francie měla klást důraz například na vzdělávání nových mladých
arabských lídrů, a z Francie, která je podle nich nositelem hodnot lidských práv, by se tak
podle slov ministra zahraničí měla stát tzv. smart power.296 Vedle toho, co se týče Unie pro
Středomoří, nová vláda ji převzala, ale s kritikou předešlé Sarkozyho aktivity, kdy například
svržený egyptský prezident Husní Mubarak byl prvním spolupředsedajícím Unie spolu
s Francií. Tento projekt by tak měl pokračovat ve spolupráci v rámci konkrétních projektů, ale
navíc by Francie měla klást zvláštní důraz na vztahy se zeměmi Maghrebu, se kterými by se
měla vytvořit oblast spolupráce a obchodu, a současně aktivně podporovat středomořskou
dimenzi v evropské zahraniční politice, v originálním duchu Barcelonského procesu z roku
1995.297 Je zajímavé, že francouzská diplomacie již nehovoří o budování oblasti míru,
stability a prosperity, jak se celou dobu používalo v evropských deklaracích, ale současně se
odvolává na tolik Nicolasem Sarkozym kritizovaný Barcelonský proces, který jako jediné
multilaterální euro-středomořské fórum definovalo obsáhlou demokratizační agendu.
Současně se změnil přístup k Turecku. Tón prezidenta Hollanda je mnohem
vstřícnější, což turečtí političtí představitelé i experti uvítali. Stejně jako rozhodnutí Francie
obnovit přístupový proces, který byl od roku 2010 zcela zablokován, ať už kvůli stále
trvajícímu konfliktu mezi Tureckem a Kyprem, tak i vetu Francie. V únoru 2013 i za souhlasu
Německa, které má též napjaté vztahy s Tureckem, byly rozhovory zahájeny.298
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Ovšem je třeba vzít v potaz dvě skutečnosti: zahraničněpolitická agenda
francouzského prezidenta je s ohledem na aktuální výzvy velmi komplikovaná (situace
v Sýrii, v Afghánistánu, iránský jaderný program atd. a současně zhoršující se ekonomická
situace Francie), takže zůstává otázkou, nakolik pozornosti bude Francie přímo věnovat
oblasti Středomoří, když zdejší aktuální kontext je čím dál komplikovanější (nestabilní situace
v Egyptě, krvavá občanská válka v Sýrii, nefunkční Libye, oslabený režim v Tunisu či
rostoucí moc zemí Perského zálivu) a nástroje jsou, i s ohledem na vážný dopad ekonomické
krize v eurozóně a zhoršující se situace ve Francii, omezené. Navíc kvůli rostoucí moci
extrémní pravice, která je velmi protiislámská, se můžou v budoucnu vztahy s arabskými státy
značně zkomplikovat.
A za druhé, francouzská administrativa je velmi centralizovaná a velmi
konzervativní, což znamená, že s příchodem nového prezidenta či ministra se jednotlivé
priority státu tak rychle neproměňují. Z toho lze odvodit, že i nový prezident Hollande bude
sledovat tradiční politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy, a to bez ohledu na
zahraničněpolitický program Socialistické strany. A jako důkaz lze uvést samostatný vojenský
zásah v Mali proti islamistickým povstalcům na severu země na začátku roku 2013, kteří pro
Francii představují značnou teroristickou hrozbu. Během předvolební kampaně a těsně po
svém zvolení Francois Hollande prohlásil, že již nebude Francie vojensky aktivní v bývalých
francouzských koloniích v Africe a že bude místo toho hledat řešení a podporovat místní
vlády, aby byly konflikty řešeny regionálně, nikoliv vojenským zásahem zvenčí. Následná
intervence v Mali pak mezinárodní společenství do značné míry překvapila.299

8.2 Zahraniční politika Španělska

Vývoj vztahů Španělska s arabským světem byl odlišný, stejně jako samotná
španělská historie. Po vítězství generála Franciska Franka ve španělské občanské válce v roce
1939 začal být budován totalitní režim, který Španělsko na dlouhou dobu mezinárodně
izoloval. Ovšem jeho geografická strategická poloha a postupující expanze Sovětského svazu
vrátilo Španělsko alespoň částečně do mezinárodních struktur. V roce 1950 byla podepsána
smlouva mezi USA a Španělskem o poskytnutí pomoci, následně smlouva Španělska s
Vatikánem a v roce 1953 byla uzavřena bilaterální dohoda, která znamenala ze strany
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Spojených států amerických uznání politické reality i přes ideologické obavy NATO.
Následně, v roce 1955 pak bylo Španělsko přijato do OSN.
Frankův režim ale nadále držel Španělsko spíše v izolaci a tomu odpovídala i jeho
zahraniční politika, která byla definována hlavně z pohledu vojenského režimu a geopolitiky.
To znamenalo, že vztahy se sousedy byly založeny na potenciální konfrontaci a na
vzájemném mocenském soupeření. Vztahy s Marokem a Alžírskem bylo možné v této době
definovat jako udržování bezpečnostní rovnováhy, kdy jednotlivé rozpory byly využívány
k posilování vlastní bezpečnosti. Vycházelo to z historických vztahů, kdy Španělsko, po ztrátě
většiny svého koloniálního území porážkou v roce 1898 (v americko-španělské válce), bylo
zataženo do evropských diplomatických her o osud Maroka. Nakonec se v roce 1912 Maroko
stalo francouzským protektorátem a pobřežní část připadla Španělsku. Tato španělská správa
trvala až do roku 1956, kdy byla vyhlášena nezávislost Maroka, ale Španělsku zůstaly dvě
enklávy Ceuta a Melilla, které se staly čas od času předmětem vyostřených reakcí z obou
stran a mocenského měření sil. Navíc otázka ohledně bývalého španělského území Západní
Sahary, které chce být nezávislým státem na Maroku, je dosud předmětem sporů s Marokem.
Stojí za pozornost, že na rozdíl od francouzské koloniální správy se Španělsko snažilo
respektovat místní zvyky a kulturu (což ale neplatí v případě dřívějších koloniálních
dobrodružství v Latinské Americe).300
Za vlády generála Franka byly vztahy s arabskými státy obecně na dobré úrovni (byť
Španělsko mělo za sebou temnou minulost v podobě vyzhnání muslimů, kteří žili na území
Španělska v době chalífátu Al-Andalus v roce 1614), zato vztahy s Izraelem byly velmi
komplikované, též z historických důvodu, kdy v roce 1492 došlo k vyhnání sefardských Židů
a jejich pronásledování španělskou inkvizicí. V novodobé historii pak Španělsko při vzniku
Izraele tento stát neuznalo z důvodů údajné mezinárodní konspirace Židů proti Španělsku a
naopak Izrael hlasoval ve Valném shromáždění OSN proti zrušení sankcí vůči Španělsku.
Španělsko tak neuznalo Izrael po celou dobu během Frankova vládnutí. Celkově se pak dá
zahraniční politika Franka shrnout následovně: přátelské vztahy s arabskými státy (s hlavním
důrazem na země Maghrebu a hlavně na Maroko301), vztahy s Latinskou Amerikou založené
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na rétorice bratrství, privilegované vztahy s Kubou Fidela Castra, čistě pragmatické vztahy se
Spojenými státy americkými a účast na konferencích nezúčastněných zemí.302
V roce 1975 generál Franco zemřel, a tím Španělsko nastoupilo na cestu
k demokracii a otevřenosti vůči okolnímu světu. Byla opuštěna realistická politika udržování
rovnováhy moci a byl přijat nový koncept, který byl založen na řešení bezpečnostních
problémů mírovou cestou, na spolupráci a integraci vedoucí k ekonomickému rozvoji.303
Španělsko se tedy začalo plně zapojovat do činnosti mezinárodního společenství a navázalo
diplomatické styky s řadou zemí, se kterými to za Frankovy vlády nebylo příliš možné. Bylo
přijato do Rady Evropy a začalo se postupně začleňovat do mezinárodních organizací. Prvním
cílem byl vstup do NATO, na kterém ale nebyla celospolečenská shoda. Konzervativní
Lidová strana, do jisté míry pokračovatelka Frankova odkazu, byla zastáncem zachování co
největší suverenity, a proto nebyla přílišným podporovatelem ani NATO, ani evropské
integrace. Socialisté zase nesouhlasili se spoluprací se Spojenými státy americkými a obávali
se neoliberálního volného trhu v rámci Evropských společenství. Ale zcela jednoznačně byli
proti vstupu do NATO. První španělský premiér Adolfo Suárez byl kvůli ztrátě podpory ve
straně (Unión de Centro Democrático) donucen v roce 1981 rezignovat a následný premiér
Leopoldo Calvo Sotelo byl toho názoru, že NATO představovalo komunitu svobodných a
demokratických zemí, ke které by Španělsko mělo patřit, pokud chce být považováno za
moderní západní demokracii. Proto se rozhodl bez veřejné podpory a za silné kritiky zažádat o
vstup a Španělsko následně v roce 1982 spolu s Portugalskem do NATO vstoupilo.304
Následné vítězství Socialistů s předsedou Felipem Gonzálezem v čele ve volbách v roce 1982
znamenalo, že bude vypsáno referendum o schválení členství v NATO. Ovšem premiér
González usoudil, že případný odchod by pozici Španělska opět oslabilo a referendum odložil
až na rok 1986, které nakonec členství v NATO schválilo.
Druhým strategickým cílem demokratického Španělska byl vstup do Evropského
společenství. Vláda Suáreze zažádala o členství 26. července 1977, a tím byl zahájen
zdlouhavý proces přijetí, neboť byl poznamenán jak výhradami ze strany některých členských
států (Velké Británie kvůli otázce Gibraltaru či Francie, viz níže), tak i ze strany Španělska,
které se snažilo vyjednat si co nejvýhodnější podmínky. Nakonec cesta Španělska do ES byla
završena 25. června 1985, kdy v Madridu španělský ministr zahraničních věcí Fernando
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Morán podepsal akt o přistoupení k Evropským společenstvím, který nabyl platnosti od 1.
ledna 1986. Co se týkalo dalších cílů zahraniční politiky, na bilaterální úrovni bylo
nejdůležitější

navázaní diplomatických styků s Izraelem, a to v roce 1986 premiérem

Gonzálezem. Španělsko se rozhodlo budovat dobré vztahy s židovským státem i přes tradičně
dobré vztahy s arabským světem, jak s ohledem na Frankovo dědictví, tak i díky osobě
španělského krále Juana Carlose I., který udržoval přátelské vztahy s mnoha arabskými
představiteli.305 Následně díky výborným diplomatickým schopnostem španělského ministra
zahraničních věcí Francisca Fernandéze Ordóňeze si Španělsko dokázalo uchovat jak tyto
dobré vztahy s arabskými zeměmi, tak současně i s Izraelem, což se následně projevilo
uspořádáním konference k blízkovýchodnímu konfliktu na nejvyšší úrovni v Madridu v roce
1991. Fakt, že Izrael souhlasil s konáním této konference v Madridu, navíc s tak složitou
minulostí ve vzájemných vztazích, znamenal pro španělskou diplomacii veliký úspěch.
Obecně pak Španělsko během vlády Felipa Gonzáleze, který vládl až do roku 1996,
definovalo tři oblasti zahraniční politiky, ve kterých se snažilo sledovat své zájmy z důvodů
historických, strategických a kulturních: Evropa, Středomoří a Latinská Amerika. Pokud by se
to dalo znázornit graficky, tak Evropa by z hlediska španělských priorit stála na vrcholu
trojúhelníku a pod ní pak oblast Středomoří a Latinské Ameriky.306 Z toho vyplývala jasná
dominance Evropy ve španělské zahraniční politice, neboť integrace do Evropy byla vnímána
nejen jako důkaz překonání vlastní minulosti, ale též jako snaha získat i přes členství v NATO
větší nezávislost na Spojených státech amerických (díky tradičnímu antiamerikanismu
španělské společnosti). Proto se Španělsko od počátku svého členství aktivně účastnilo všech
evropských procesů, což dokázal i fakt, že již v roce 1989 převzalo své první předsednictví
v Evropské unii, úkol, kterého se Portugalsko raději vzdalo.
V roce 1996 se konaly parlamentní volby, kdy po dlouhé době vládnutí socialistů
zvítězil předseda Lidové strany José Maria Aznar, jehož zahraniční politika představovala
v několika ohledech zásadní změny. První změnou byla jeho velmi úzká spolupráce se
Spojenými státy americkými, která byla následně demonstrována jeho podporou americké
invazi do Iráku v roce 2003 (společně s tehdejším britským premiérem Tony Blairem), jež
měla za následek nejen obrovské demonstrace v různých evropských zemích, ale i rozštěpení
zahraniční politiky Evropské unie. Z toho následně vyplývalo ochlazení vztahů s arabskými
státy a současně posílení vztahů s Izraelem, jehož absolutní právo na obranu Aznar hájil i
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v pozdějších letech.307 Podle Aznarova názoru byla úzká spolupráce se Spojenými státy
americkými klíčová pro ještě větší posílení Španělska na mezinárodní scéně. Proto, i co se
týkalo evropské politiky, vláda premiéra Aznara byla euroskeptičtější oproti vládě předešlé,
což se následně promítlo i v tvrdém vyjednávání ohledně Smlouvy z Nice a rozdělení hlasů
pro jednotlivé národní státy, které změnilo způsob hlasování a zavedla ve více oblastech
hlasování kvalifikovanou většinou. A nakonec byla verbálně odmítnuta Ústava pro Evropu.
V roce 2004 však teroristické útoky v Madridu změnily politickou scénu, kdy parlamentní
volby ihned po těchto útocích nečekaně vyhrála Socialistická strana s předsedou José Luisem
Rodriguezem Zapaterem.
Jeho prvním zahraničněpolitickým rozhodnutím bylo stažení španělských vojáků
z Iráku, což mělo za následek velmi špatné vztahy s tehdejším americkým prezidentem
Goergem W. Bushem. Následovala další rozhodnutí, která reflektovala nově definovaný
obsah španělské zahraniční politiky. Prioritou se měl stát boj s chudobou ve světě, neboť
podle premiéra Zapatera to mělo znamenat pro všechny rozvinuté země etický imperativ.
Proto i v roce 2004 bylo přejmenováno Ministerstvo zahraničních věcí na Ministerstvo
zahraničních věcí a spolupráce a byl stanoven nový oficiální závazek rozvojové pomoci na
0,7% HDP, který s ohledem na vysoký ekonomický růst a celkový rozvoj španělské
ekonomiky v té době, (díky levným úvěrům a boomu stavebního sektoru) se zdál
splnitelný.308 Dalším cílem zahraniční politiky mělo být budování míru, který vycházel
z konceptu tzv. lidské bezpečnosti (human security), takže byl kladen důraz na podporu
demokracie, ochranu lidských práv a na pomoc mezinárodního společenství slabým státům,
které si nemohly zajistit vlastní bezpečnost. Proto byl na jedné straně kladen důraz na mírové
mise a na účast španělských vojáků v nich (i když po teroristických útocích se stále jednalo o
citlivou záležitost, proto byl stanoven maximální možný počet vojáků v zahraničí na 3000), a
na druhé straně bylo potřeba bojovat proti nenávisti i jinými prostředky, tzv. preventivní
diplomacií, což měl představovat jeho projekt Aliance civilizací, která byla založena v roce
2005 společně s tureckým premiérem Recepem Tyyipem Erdoganem na půdě OSN s hlavním
cílem nalézt porozumění a vedení dialogu mezi národy a hlavně mezi různými kulturními
civilizacemi.
V návaznosti na tuto prioritu španělská vláda hodlala pokračovat v boji proti
terorismu, neboť podle bezpečnostních zpráv se ze Španělska stala křižovatka mezinárodních
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teroristických skupin, a to hlavně kvůli geografické poloze, neboť je nejblíže zemím severní
Afriky, kde operuje Al Kajda islámského Maghrebu (AQIM), a představuje tak tranzitní zemi
dále do Evropy. Předešlá vláda premiéra Aznara právě kvůli hrozbě mezinárodního terorismu
vyslala vojáky do Iráku a současně se plně soustředila na hrozbu domácího terorismu ze
strany baskické teroristické organizace ETA (což pak následně vedlo i k tomu, že po
teroristických útocích, ke kterým se přihlásila Al Kajda, dlouho prohlašoval, že za útoky stála
ETA), ale premiér Zapatero nehodlal řešit tuto hrozbu vojenskou silou, ale na základě výše
uvedených priorit. Současně se hodlal zaměřit na problematiku imigrace, a to na základě
spolupráce se zeměmi původu a transitu (hlavně se zeměmi subsaharské Afriky a Latinské
Ameriky), chránit vnější hranice proti ilegálnímu přistěhovalectví a vytvořit jak na národní
úrovni, tak i na úrovni evropské efektivní systém pro udělování azylu a zajištění integrace. Co
se týkalo energetiky, Španělsko bylo velmi závislé na importu energií, proto bylo prioritou
vlády nejen zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, ale i diverzifikovat dodávky z různých zemí,
proto se plánovala jednání s cílem uzavřít dohody s Alžírskem, Libyí, Katarem, Saudskou
Arábií a Bolivií.309
Podle geografických priorit vedle Evropské unie a aktivní účasti na společné
zahraniční a bezpečnostní politice (viz níže) na agendě samozřejmě zůstala oblast Středomoří
a Blízkého východu. Premiér Zapatero a jeho ministr zahraničních věcí Miguel Ángel
Moratinos, uznávaný expert na arabský svět, se snažili o vyvážený přístup jak k arabským
státům (obhajoba Palestinců a jejich práva na existenci a mír), tak k Izraeli. Ovšem tato snaha
o vyvážený přístup někdy vyvolávala kritiků expertů, neboť například během krize v Gaze na
počátku roku 2009 vláda odsoudila izraelský masivní útok a ministr zahraničních věcí
Moratinos se vydal do regionu, aby pomohl francouzské a egyptské diplomacii, které se ujaly
iniciativy, dosáhnout příměří, ale současně předal Izraeli zprávu, že bilaterální vztahy mezi
Španělskem a Izraelem zůstávají nadále přátelské. Navíc v průběhu socialistické vlády nikdy
nedošlo k vážnému narušení vztahů, a to i přesto, že Izrael mnohokrát porušil mezinárodní
právo, a navíc se v průběhu času značně zvýšil prodej španělských zbraní do Izraele a naopak
Španělsko se stalo stálým klientem pro nákup izraelského vojenského materiálu (za značné
kritiky některých prominentních členů španělské Socialistické strany).310 Současně se
španělská diplomacie snažila o zajištění jisté viditelnosti v rámci blízkovýchodního mírového
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procesu, a to skrze účast španělských vojáků v mírových misích jako například v Libanonu
nebo časté cesty ministra Moratinose do zemí Blízkého východu. A v neposlední řadě je zde
ještě důležité zmínit velmi dobré vztahy mezi Španělskem a Tureckem, kdy byly nejen
konkrétně zviditelněny společným projektem Aliance civilizací, ale i podporou španělských
představitelů vstupu Turecka do Evropské unie. To naopak španělské diplomacii dále
otevíralo dveře na Blízkém a Dálném východě.
Jak je patrné, zahraniční politika premiéra Zapatera byla definována ve velké míře
eticky, a proto se kladl značný důraz na etické principy vládnutí, na ochranu lidských práv, na
rovnost pohlaví, solidaritu, spravedlnost a ochranu životního prostředí všude ve světě. Když
v prosinci roku 2010 propuklo Arabské jaro revolucí v Tunisu a pak se přenesly revoluce i do
dalších zemí a svrhly zdejší režimy, španělská vláda nicméně nejprve reagovala opatrně,
neboť vždy podporovala proces demokratizace vedený seshora kontaktem s oficiální vládou,
respektováním politiky nevměšování a sledováním svých zájmů, které byly dané geografií a
historií. Nicméně poté, díky obsáhlému informování španělskými médii a emocionálním
reakcím španělského obyvatelstva, se změnila intenzita reakcí vlády a španělský premiér
Zapatero a nová ministryně zahraničních věcí Trinidad Jiménez navštívili Tunis a Egypt, aby
vyjádřili podporu místním obyvatelům a novým politickým silám. Vedle toho po zahájení
vojenské akce v Libyi Španělsko vyjádřilo svůj souhlas a svou účastí tuto akci podpořilo.
Co se týkalo reakce na vývoj v Maroku, zde svou roli hrály zvláštní historické
vztahy s Marokem, které byly občas konfliktní, ale vzájemně velmi důležité, takže španělská
vláda zdůrazňovala rozdíl mezi těmito režimy a předešlými svrženými režimy v Tunisu a
Egyptě poukázáním na existenci parlamentů, pravidelným konání voleb a na snahu vlády
učinit další reformy. Naopak opatrnost se dala vysledovat v pozicích k Sýrii, kde oproti jiným
členským státům EU (jako Francie) Španělsko nebylo ihned pro změnu režimu prezidenta
Assada, a ke státům Perského zálivu s ohledem na obchodní a energetické zájmy.
Španělská vláda tak rétoricky politické změny podporovala, ale z důvodu vážného
dopadu ekonomické krize, která již tvrdě dopadala na španělskou ekonomiku, nemohla svým
jižním sousedům nijak výrazněji pomoci. Španělsko jen mírně přispělo Evropské investiční
bance a jinak se zaměřilo na zintenzivnění bilaterálních vztahů s novými režimy. A činí tak ve
shodě s nově definovanou zahraniční politikou – tedy sledování převážně ekonomických
zájmů (hledání příležitostí pro španělské firmy) spolu se zájmy bezpečnostními (boj proti
terorismu a migraci) a energetickými na úkor podpory procesu demokratizace v daných
zemích, která byla definovaná po vítězství Lidové strany a jeho předsedy Mariana Rajoye
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v parlamentních volbách v listopadu 2011. Příchod nové vlády a současně velmi vážná
ekonomická krize mělo zásadní dopad na celkovou formulaci a provádění zahraniční politiky.
Tento dopad lze sledovat ve třech rovinách. Za prvé, krize ovlivnila mezinárodní
reputaci a důvěryhodnost. Španělsko bylo v minulých letech vnímáno jako úspěšný příběh
demokratické a ekonomické transformace národního státu a během jednoho roku se tato
pověst změnila v „nemocného člověka Evropy“ („sick man of Europe“). K této reputaci často
přispívala evropská média, a zvláště britský tisk byl ke Španělsku velmi kritický, až to
vyvolalo stížnosti španělských politických představitelů. Za druhé má krize dopad na
určování priorit zahraniční politiky, to znamená, že ty priority, které nepřináší okamžitý zisk
v podobě ekonomického zisku či větší viditelnosti, jsou na delší dobu upozaděny. A za třetí,
nejlogičtější dopad, je snížení rozpočtu a škrty ve státní správě, které zmenšují objem
finančních prostředků potřebných pro různé politiky a nástroje určené pro posílení přítomnosti
a vlivu Španělska ve světě. Z toho pro zahraniční politiku vyplynul cíl, který je úzce spojen
s prvním a druhým dopadem, tedy definovat zahraniční politiku tak, aby vedla
k ekonomickému růstu, ke tvorbě pracovních míst a k obnovení španělské prestiže na
mezinárodní scéně. Ostatní politiky se pak staly obětí škrtů, a to konkrétně rozvojová pomoc
(kdy došlo ke škrtům o 65%), dále výrazné snížení finančních příspěvků do řady programů
OSN včetně španělského projektu Aliance civilizací či výrazné snižování vojenských misí
v zahraničí a celkové snižování stavu španělské armády.311
Nový ministr zahraničních věcí José Manuel García-Margallo určil jako prioritu
číslo jedna ekonomickou diplomacii, tedy posilování obchodních vztahů hlavně s rychle se
rozvíjejícími zeměmi, což ilustrovala i první cesta ve funkci ministra zahraničí do Saudské
Arábie, kde byl podepsán obrovský kontrakt pro španělskou společnost vyrábějící rychlovlaky
AVE. Organizačně to pro španělskou diplomacii znamená, že všichni diplomaté včetně
velvyslanců musí projít speciálním školením v ekonomické diplomacii a před uvedením do
funkce velvyslance v dané zemi se musí uskutečnit setkání se španělskými podnikateli
s obchodními zájmy v dané zemí, aby se připravila konkrétní strategie. Vedle toho se zavírají
tradiční ambasády, které nejsou schopné přinést výrazný ekonomický zisk.
Dalším krokem ministra zahraničních věcí bylo řešení otázky reputace a obrazu
Španělska jak v Evropě po vydání řady kritických článků, tak i ve světě. Vycházel
z předpokladu, že ekonomické problémy se mohou vyřešit, ale pověst zůstává dlouho
pošramocena. Proto byla spuštěna iniciativa „Marca Espaňa“ (Značka Španělsko), jehož
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hlavním cílem je dlouhodobě, i přes politické změny, vylepšovat obraz Španělska jak doma,
tak v zahraničí, aby to vedlo ke zvětšení exportu, k přitáhnutí většího objemu přímých
zahraničních investic do Španělska, k větší internacionalizaci španělských firem, ať už těch
velkých, tak i středních, na světových trzích a k posílení turistického ruchu, aby došlo
k obnovení španělské ekonomiky. Tato strategie se současně odvolává na politickou část,
která musí zajistit provádění vlivné zahraniční politiky, zlepšit institucionální nastavení a
zajistit koordinaci a zapojení všech aktérů, kteří projektují španělský obraz za hranice.312
Nutnost koordinace a koherence zahraniční politiky se pak stala předmětem dalšího
důležitého kroku španělské vlády. Byl předložen zákon o zahraniční politice a zahraniční
službě, který v historii demokratického Španělska nebyl nikdy vypracován. Jedná se o
komplexní problematiku, neboť tento zákon rozlišuje mezi zahraniční politikou státu, která je
vedena z centra na vládní úrovni, a vnější akcí (la acción exterior), která představuje
rozličnou škálu všech aktivit státu s mezinárodním rozměrem.313 Při předložení tohoto zákona
na půdě Parlamentu prohlásil ministr zahraničních věcí García-Margallo, že cílem tohoto
zákona je řešit „enormní nepořádek“ v zahraniční politice, a to nejen na úrovni centrální
vlády, ale i na úrovni jednotlivých autonomních oblastí, které mohou do jisté míry též
provádět zahraniční politiku, čímž se uskutečňuje řada zahraničích cest, aniž by se o nich
vzájemně vědělo.314 Návrh zákona vyvolal vášnivou debatu, a to jak mezi experty, tak i mezi
jednotlivými autonomními oblastmi a samotnými diplomaty, kteří pociťovali nedostatek
diskuze vlády nad návrhem tohoto zákona.
Nicméně zákon byl po debatě v Parlamentu přijat a jeho hlavním cílem je sloužit
jako nástroj pro pět klíčových požadavků: sledovat hodnoty a zájmy Španělska s cílem posílit
svou mezinárodní přítomnost a svůj obraz ve světě, konsolidovat a posílit důvěryhodnost
Španělska pro zlepšení ekonomické situace, posílit účast Španělska na procesech evropské
integrace a definovat takovou zahraniční politiku, která bude v souladu se společnou
zahraniční a bezpečnostní politikou Evropské unie a s činností Evropské služby vnější akce,
dále dosáhnout koordinace vnějších akcí Španělska s akcemi zemí, které společně tvoří
Iberoamerickou komunitu národů, a nakonec garantovat adekvátní pomoc a ochranu
španělským občanům a španělským firmám v zahraničí.
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Jak je patrné, španělská zahraniční politika prošla mnohem výraznější proměnou než
zahraniční politika Francie. Francie, díky své silnější pozici na mezinárodní scéně, se snaží
průběžně posilovat svou moc a mezinárodní prestiž a současně sleduje relativně stále stejné
strategické zájmy. I přes politické změny v Elysejském paláci se zahraniční politika příliš
neproměňuje, proměňuje se jen osobní styl jednotlivých prezidentů, a proto mírnější
vystupování současného francouzského prezidenta Hollanda sice vyvolává naději, že se bude
mnohem více než ekonomických a bezpečnostním zájmům věnovat demokratizační agendě ve
světě, ale zatím je otázkou času, zda tomu tak skutečně bude. Oproti tomu Španělsko muselo
po konci Frankovy diktatury hledat místo na mezinárodní scéně a učinit řadu kroků, aby
mohlo patřit mezi západní demokracie, což se nakonec podařilo, a to ve velmi krátké době.
Zahraniční politiky se následně mírně měnily, ale celkově byl zachován konsensus
v dlouhodobých prioritách Španělska. Zapaterova zahraniční politika pak byla v době
prezidenta Sarkozyho značně odlišná, a to právě kvůli kladení důrazu na demokratizační či
„socialistickou“ agendu, která se stala charakteristickou pro sedmiletou vládu premiéra
Zapatera. Ovšem s nástupem krize došlo ke zcela novému definování zahraniční politiky a
sledování ekonomických a bezpečnostních zájmů se stalo prioritou, o které se již veřejně
hovoří a není ukrytá v normativní rétorice, jako to bylo často v případě Nicolase Sarkozyho.
Současně se dostává do pozadí demokratizační agenda či rozvojová pomoc.
Pokud se tedy shrnou jednotlivé charakteristiky zahraničních politik Španělska a
Francie, přes jistý rozdíl v tom, že Francie měla vždy zájem o celou oblast Středomoří a
Blízkého východu a Španělsko se primárně zaměřovalo na oblast Magrebu (tedy hlavně na
vztahy s Marokem), tak se v mnohém neodlišují, odlišují se jen jednotlivými politickými
představiteli v různých časových rovinách (socialistický Zapatero s etickou zahraniční
politikou a současně pragmatický, realistický pravicový Sarkozy a naopak pragmatický,
realistický Rajoy a socialistický, více idealistický Hollande). Kde se ale spatřují jisté rozdíly,
to je vztah k arabskému/muslimskému světu a islámu obecně. Ve Francii je tento vztah již
dlouhou dobu politicky velmi citlivý a vyznačuje se negativním přístupem většinové
francouzské

společnosti

vůči

muslimským

přistěhovalcům,

což

s prohlubující

se

ekonomickou krizí a rostoucí mocí extrémní pravice zřejmě nespěje ke zlepšení situace
v blízké budoucnosti. Naopak Španělsko v novodobé historii nevnímá vztah k islámu a
muslimským přistěhovalcům tak vyostřeně a politicky ciltivě a současně se mu daří udržovat
vyvážený přístup vůči Izraeli, což s sebou do jisté míry nese pozitivní obraz španělské
diplomacie v zemích jižního a východního Středomoří. Tomu odpovídají i velmi dobré vztahy
s Tureckem a vzájemná podpora. Francie je naopak v tomto regionu vnímána mnohem
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komplikovaněji, a to jak z důvodu své snahy být vlivným, silným mezinárodním aktérem, tak
i s ohledem na mnohem složitější historické koloniální dědictví.

9 FRANCIE A ŠPANĚLSKO V EVROPSKÉ UNII
V rámci této kapitoly bude pozornost věnována členství obou zemí v Evropské unii.
Bude se sledovat, jak je vnímána oběma státy společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
a jakým způsobem změnila evropská dimenze národní zahraniční politiky Francie a
Španělska. Současně bude analyzováno, jaké byly jednotlivé národní iniciativy Francie a
Španělska pro posílení vztahů Evropské unie vůči Středomoří. A nakonec, aby byl obraz
kompletní, bude analyzována i vzájemná spolupráce Francie a Španělska v rámci Evropské
unie a osobní rovina mající vliv na působení Francie a Španělska v Evropské unii.

9.1 Francie a evropská zahraniční politika

Vztah Francie k evropské zahraniční politice prošel několika fázemi vývoje. Jak
bylo uvedeno výše, francouzská zahraniční politika je založena na třech principech, které jsou
dědictvím prezidenta Charlese de Gaulla a které jsou přebírány následnými francouzskými
prezidenty: suverenita, nezávislost a globální role. Z toho vyplývá obecné přesvědčení, že
Francie musí být „pánem svého osudu“ ve vztahu ke své bezpečnosti, tedy jako jaderná
velmoc, a musí být schopna vést vlastní zahraniční politiku jako stálý člen Rady bezpečnosti
OSN. Princip suverenity je pak ztělesněn exekutivní mocí, která je soustředěna do rukou
prezidenta.315 Všechny tyto principy měly dopad na vznik a tvorbu evropské zahraniční
politiky (přesněji Evropské politické spolupráce na konci 70. a v průběhu 80.let a následně při
vzniku společné zahraniční a bezpečnostní politiky Maastrichtskou smlouvou).
Za prvé, Francie vždy podporovala model Evropy jako globálního strategického
hráče, ale jen jako nástroj pro zachování své jedinečnosti, nezávislosti a globálního statutu. A
za druhé, vždy podporovala tento model jako mezivládní se zachováním vlastní nezávislosti
rozhodování a suverenity a současně s možností vlastní vůdčí role. Proto stejně jako Francie
sleduje svou moc (France puissance), i Evropa by podle francouzských představitelů měla
sledovat svou moc, mít vlastní zahraniční politiku, obhajovat své hodnoty, sledovat své zájmy
ve světě a být nezávislá bez vlivu Spojených států amerických, ale současně disponovat
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slabými institucemi, které by Francii stále zajišťovaly její suverenitu (Europe puissance).316 V
rámci Evropské politické spolupráce se pak Francie významně zaměřovala na svou roli na
Blízkém východě. Na základě své národní zahraniční politiky, která byla od dob de Gaulla
vůči arabskému světu vždy definována (politique arabe), se profilovala jako země se značnou
expertízou v regionu. Samozřejmě toto zapojení Francie mělo širší kontext, a to snaha Francie
během studené války působit jako silný a nezávislý hráč v regionu vůči USA a SSSR. Navíc
role Francie na Blízkém východě v té době byla ostatními členskými státy akceptována, neboť
Německo kvůli své historii mělo citlivé vztahy s Izraelem, Itálii chyběla jasná pozice vůči
izraelsko-palestinskému konfliktu, Velká Británie se zaměřovala na spolupráci s USA, ale
v klíčových momentech podporovala Francii, a zbylé členské státy (Benelux) neměly takovou
kapacitu a expertízu jako Francie. Od té doby Francie vedla různé iniciativy k tomu, aby
Evropská společenství disponovala jednotným postojem vůči Blízkému východu, kdy
nejvýraznějším počinem bylo přijetí tzv. Benátské deklarace v roce 1980.317
Konec studené války, sjednocení Německa či rozpad Sovětského svazu mělo jasné
implikace pro Evropskou unii. Maastrichtskou smlouvou byla vytvořena společná zahraniční
a bezpečnostní politika, která již nepředstavovala „neformální“ mezivládní Evropskou
politickou spolupráci let minulých. Spojené státy zůstaly jedinou supervelmocí, a to i na
Blízkém východě. Po pádu železné opony se navíc více pozornosti začalo věnovat střední a
východní Evropě a s tím vším se pojilo snížení mezinárodního vlivu Francie. Představa
Francie o Francií vedené evropské zahraniční politice, která by byla protihráčem USA již
v novém mezinárodním kontextu, již nebyla v Evropské unii akceptovatelná. To mělo za
následek, že Francie se vrátila zpátky ke své národní zahraniční politice, skrze níž chtěla
posilovat svou jedinečnost. Byla to doba prezidenta Chiraca, který, jak bylo uvedeno výše,
z těchto důvodů vedl aktivní zahraniční politiku s cílem, aby Francie sama ovlivňovala
mezinárodní dění, prohluboval vztahy s arabskými státy, podporoval vstup Turecka do
Evropské unie a aktivně vystupoval proto unilateralismu Spojených států amerických. Proto
v devadesátých letech nastal ve vztahu Francie k evropské zahraniční politice proces renacionalizace a zaměření se převážně na vlastní provádění zahraniční politiky a na případnou
podporu iniciativ jiných států, pokud to korespondovalo s francouzskými národními státy (jak
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to bylo například u španělské iniciativy a založení Barcelonského procesu v roce 1995, viz
níže).318
Francie proto například příliš nepodporovala další rozšiřování Evropské unie a
snažila se místo toho radši o prohlubování procesu evropské integrace. Proto například
Francie podporovala novou Evropskou politiku sousedství jako alternativu přijímání nových
členů, které pro Francii znamenalo další heterogenitu národních zahraničněpolitických zájmů
a více strategických kultur. Nicméně v roce 2004, když bylo do Evropské unie přijato deset
nových zemí, Francie musela tuto realitu uznat, zmírnit své vůdcovské ambice a přistoupit na
kooperativnější a konsensuálnější způsob vedení evropské zahraniční politiky, což ale
samozřejmě nezabránilo unilaterálním akcím francouzské diplomacie, které často oslabovaly
společnou evropskou dimenzi.
Mezitím se však ve francouzských politických i odborných kruzích rozšířil pocit
ztráty vlivu Francie a byla i vydána řada knih o této ztrátě či úpadku mezinárodní pozice
Francie (odborně se to začalo nazývat déclinologie).319 Tento pocit včetně snahy odtrhnout se
od minulosti a vrátit Francii moc a mezinárodní statut byly důvody, proč byl v roce 2007
zvolen Nicolas Sarkozy francouzským prezidentem. Středomoří a Blízký východ pak měly
představovat návrat Francie na mezinárodní scénu. Nicolas Sarkozy se snažil hned získat pro
Francii pozici v blízkovýchodním procesu, ale současně hovořil o tom, že „Francie není silná
bez Evropy a Evropa není silná bez Francie“320. Díky jeho blízkosti k USA a Izraeli se snažil
o viditelnost v rámci hledání řešení konfliktu na Blízkém východě, proto například aktivně
podpořil mírovou konferenci v Annapolisu v listopadu 2007, následně v prosinci zorganizoval
v Paříži donátorskou konferenci na podporu palestinské ekonomiky a samozřejmě, jako
nejviditelnější iniciativou byl jeho návrh Středomořské unie.
Tento návrh byl podrobně analyzován v první části disertační práce, ale zde stojí za
pozornost, že nejenže měl být nástrojem pro zvýšení francouzského vlivu ve Středomoří na
úkor ostatních členů Evropské unie, ale i nástrojem pro zintenzivnění bilaterálních vztahů se
sousedy, hlavně s těmi v severní Africe, se kterými Francie udržovala dlouholeté zvláštní
vztahy. Šlo tedy o další alternativní koncept, jak zabránit některým zemím vstoupit do
Evropské unie, v tomto případě Turecku, a zabránit dalšímu oslabení vlivu Francie
318
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v evropských strukturách (a vyvážit i východní dimenzi evropské zahraniční politiky). Proto
při představování návrhu Středomořské unie v prosinci 2007 v Alžírsku prezident Sarkozy
prohlásil, že Alžírsku bude zajištěn unikátní privilegovaný statut s tím, že tak jako podle něho
Francie nabídla po druhé světové válce Německu vybudovat Unii v Evropě na základě
francouzsko-německého přátelství, tak nyní Francie nabízela Alžírsku návrh na vybudování
Unie ve Středomoří založené na francouzsko-alžírském přátelství.321
Nicméně nakonec musel prezident Sarkozy ze všech těchto velikých plánů ustoupit a
díky tlaku hlavně Německa se tato iniciativa vrátila zpět do evropského formátu (hovoří se o
tzv. nucené evropeizaci z obavy nejen francouzské re-nacionalizace, ale i z re-nacionalizace
euro-středomořské politiky)322. Ovšem ostatní členské státy již byly vůči Francii obezřetné.
Tento unilaterální přístup byl i jasně viditelný během francouzského předsednictví Evropské
unie ve druhé polovině roku 2008 a dokonce i v lednu 2009, kdy se po vypuknutí války
v Gaze Sarkozy vydal na Blízký východ dosáhnout mezi Izraelem a Hamásem příměří bez
ohledu na přítomnost evropské delegace vedené českým předsednictvím, čímž způsobil
rozpolcenost pozic Evropské unie a zmatenost u mezinárodních partnerů.
Jak tedy bylo evidentní, Nicolas Sarkozy sice zastavil proces re-nacionalizace
uplatňovaný za vlády prezidenta Chiraca a posílil opět evropskou dimenzi v národní
zahraniční politice, ale to mu nebránilo, aby dále postupoval jednostranně bez konzultace
s evropskými partnery, u kterých někdy tímto vyvolával značné frustrace (například při řešení
palestinské snahy o členství v OSN v roce 2011, kdy Francie spolupracovala s Vysokou
představitelkou Catherine Ashton na odvrácení zamítnutí tohoto plánu, ale nakonec Sarkozy
sám představil návrh, jak by měla být tato iniciativa vyřešena, a zveřejnil důvěrnou
vyjednávací taktiku EU). Naopak když byl novým prezidentem v roce 2012 zvolen Francois
Hollande, bylo jasné, že jeho styl bude odlišný, a navíc neměl dostatek mezinárodní
zkušenosti. Ale bylo zřejmé, že jeho politika se bude snažit o silnou evropskou dimenzi,
neboť v době krize by řešením podle něho měla být silná Evropa, a to nejen ekonomicky, ale i
mezinárodně. Proto podporuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a zvláště
společnou obranu, kde by Francie ráda hrála opět vůdčí roli. Proto Hollande prohlásil, že by
evropská obranná politika měla být založena na francouzsko – britské spolupráci, na
francouzsko – německé spolupráci a na vztazích s Belgií, Španělskem, Itálií a Polskem.
Základem by měla být racionalizace armád národních států, konsolidace technologické a
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průmyslové báze a dokonce se zmínil o možnosti vypracovat strategický koncept Evropské
unie.323
Nicméně zahraniční politika prezidenta Hollanda již dokázala vyvolat značnou
kritiku, a to v případě hledání řešení situace v Sýrii. Po úspěšné vojenské intervenci Francie
v Mali na začátku roku 2013, která se uskutečnila s podporou Rady bezpečnosti OSN i celé
Evropské unie, se Hollande rozhodl zvýšit dále svůj kredit, který se doma potýká s neustálým
poklesem, spojenectvím se Spojenými státy americkými a rozhodnutím vojensky zasáhnout
v Sýrii.

Americký ministr zahraničních věcí John Kerry označil Francii za „nejstaršího

spojence“, a to těsně poté, co britský parlament zamítl premiérovi Davidu Cameronovi dát
souhlas s vojenskou akcí.324 Prezident Hollande pak musel, bez ohledu na mezinárodní prestiž
Francie, čekat na rozhodnutí amerického Kongresu, který vojenskou akci též zamítl. Francie
se tak dostala do podřadné pozice, neboť následně přišlo Rusko s návrhem na řešení
chemických zbraní v Sýrii, a Francie tak mohla jen nečinně přihlížet diplomatickému jednání
mezi Ruskem a Spojenými státy americkými. Francie se svou pozicí podporující vojenský
zásah nakonec zůstala zcela osamělá, a to jak v Evropské unii, tak i na mezinárodní scéně.
To tedy potvrzuje skutečnost, že nejenže se francouzští představitelé neustále snaží o
obnovení či udržení vlivu Francie na světové scéně, ale i to, že když je to nutné, mají ve
Francii vždy přednost partikulární národní zájmy před zájmy evropskými. Evropská dimenze
je vždy přítomna, ať už v menší či větší míře, ale vždy rozhoduje snaha Francie být globálním
aktérem. Následující podkapitola se zaměří na Španělsko a na jeho snahu být vidět.

9.2 Španělsko a evropská zahraniční politika

Zatímco generál Franko se snažil vyvolat ve Španělech hrdost, že jsou odlišní od
západních evropských zemí, po konci diktatury španělská politická reprezentace hodlala
učinit vše pro to, aby se mezi tyto západní demokracie co nejdříve zařadila. Hlavním cílem se
tedy stalo členství v Evropských společenství a následná aktivní účast na společných
evropských politikách. Španělsko však mělo složitou výchozí pozici, neboť ještě
v osmdesátých letech se v kruzích Evropské politické spolupráce vyjadřovala obava ze
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španělského členství, neboť by se Španělsko mohlo stát vedle Řecka dalším enfant terrible
pro evropskou zahraničněpolitickou spolupráci.325
Ale jakmile se Španělsko stalo členem ES, ihned začalo s procesem evropeizace své
zahraniční a bezpečnostní politiky. V tomto procesu totiž vidělo několik důležitých výhod:
pro stát, který byl mladou demokracií a který neměl ještě tolik vybudované administrativní
zdroje a obsáhlou diplomacii, se Evropská unie stala důležitou cestou pro sdílení
diplomatických nástrojů a zvětšení tak diplomatického vlivu, dále evropské struktury
poskytovaly státu normativní důvěryhodnost a chránily ho před možnými negativními
stereotypy a současně představitelé státu získali mnohem větší možnost pro prezentaci svých
stanovisek a tím získali jistý vliv na názory svých evropských představitelů při procesu
rozhodování.326 Z toho plynulo jisté nadšení španělské vlády z možné účasti na Evropské
politické spolupráci (účastnilo se spolu s Portugalskem již od roku 1982 jako kandidátské
země), kde se španělští diplomaté učili evropský způsob jednání, rozhodování a nalézaní
konsensu. Dokonce se španělská diplomacie stala v rámci systému COREU třetím
nejaktivnějším přispěvatelem a když Španělsku bylo nabídnuto první předsednictví v roce
1989, tuto výzvu přijalo a během řízení evropských institucí důsledně dbalo na to, aby byly
prioritní evropské zájmy, nikoliv zájmy národní. O to více pak podporovalo vznik společné
zahraniční a bezpečnostní politiky EU během mezivládní konference v Maastrichtu.
Španělská aktivní účast na této společné politice se dala vysledovat ve třech dimenzích:
institucionální, domácí a mezinárodní.
Institucionální

dimenze

znamenala,

že

Španělsko

podporovalo

posilování

nadnárodního prvku a využívání nástrojů prvního pilíře pro úspěch evropských strategií, ale
současně podporovalo zachování jednomyslných procedur pro definování cílů a strategií
společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aby byly zájmy Španělska vždy vysoko na
evropské agendě. Mezinárodní dimenze znamenala, že tato podpora přinesla Španělsku místo
na mezinárodní scéně a jeho podpora silné pozice Evropské unie jako mezinárodního aktéra
mu přineslo mnohem více politického vlivu, než který odpovídal jeho ekonomické situaci. A
nakonec domácí dimenze znamenala posílení a modernizace zahraniční služby, posílení role
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ministerstva zahraničních věcí vůči všem ostatním ministerstvům a inkorporace evropských
procesů do metod španělské diplomacie a obecně do státní správy. 327
Došlo tedy k přesunu národních priorit na evropskou úroveň. Týkalo se to hlavně
oblastí Středomoří a Latinské Ameriky, kterým se předtím pozornost tak zásadně nevěnovala,
jen skrze francouzskou aktivitu a v rámci blízkovýchodního konfliktu. Iniciativu do svých
rukou převzal samotný španělský premiér Felipe Gonzáles. Ve svém projevu v Paříži na
Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v listopadu 1990 prohlásil, že existuje vztah
mezi bezpečností v Evropě a stabilitou ve středomořském regionu, tedy, že bylo v životním
zájmu Evropy, aby se začaly řešit problémy tohoto regionu, které měly vliv na ekonomické,
sociální, politické a vojenské aspekty bezpečnosti.328 Tím byla vyjádřena naděje, že procesem
demokratizace a ekonomickým rozvojem ve Středomoří budou eliminovány hrozby evropské
bezpečnosti. Toto je již klasickým důkazem toho, jak byl životní zájem Španělska přenesen na
evropskou úroveň. Španělsku totiž nešlo o prosazování vlastních zájmů s podporou
Evropských společenství/Evropské unie, ale o definování společných evropských zájmů. Za
pozornost zde navíc stojí skutečnost, že Španělsko se snažilo o politiku integrace, to znamená,
že se nikdy nesnažilo stavět se ke svým jižním sousedům defenzivně (ve srovnání s Řeckem,
které se spíše snažilo získat podporu ES na uzavření se před svými sousedy), ale naopak
podporovat spolupráci a rozvoj. Proto začali španělští diplomaté přesvědčovat ostatní členské
státy ES o nutnosti věnovat pozornost tomuto regionu.
První příležitostí bylo již zmíněné první španělské předsednictví Evropských
společenství v první polovině roku 1989. Zvláštní důraz kladlo na oblast evropské zahraniční
politiky, kde se snažilo o posílení vztahů mezi Evropskými společenstvími a zeměmi
Maghrebu a Latinské Ameriky a snažilo se o definování společné pozice ke konfliktu na
Blízkém východě. Tento španělský zájem o situaci na Blízkém východě pak vedl
k uspořádání mírové konference o Blízkém východě v Madridě v roce 1991, která se stala, jak
už bylo výše uvedeno, prvním významným mezinárodním úspěchem španělské diplomacie.
Velmi zásadní posun v politice Evropské unie směrem na jih se pak uskutečnil
během druhého španělského předsednictví ve druhé polovině roku 1995. Premiérovi
Gonzálezovi se podařilo získat podporu pro jednu z nejvýznamnějších španělských iniciativ:
uspořádat konferenci v Barceloně v listopadu 1995, která zahájila Euro-středomořské
partnerství, nebo-li Barcelonský proces. Tento úspěch nelze hodnotit bez vztahu ke konferenci
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v Madridu, neboť díky ní Španělsko získalo pověst dobrého hostitele a úspěšného
prostředníka. Postupně se tak Španělsko stalo mluvčím evropských zájmů ve Středomoří.
Tím se podařilo včlenit životní zájem Španělska (stabilita a prosperita Středomoří) do
zájmů celé Evropské unie. Navíc evropeizace středomořské politiky měla vliv na zlepšení
bilaterálních vztahů s Marokem, které, jak už bylo zmíněno, byly čas od času konfliktní,
neboť si Maroko nárokovalo dvě španělské enklávy Ceutu a Melillu a docházelo též ke
sporům mezi španělskými a marockými rybáři. Proto přenesením této agendy na evropskou
úroveň se vytvořila síť nástrojů a možností, jak řadu problémů řešit nebo jim předejít
(například se uzavřela Asociační dohoda poskytující finanční a technickou pomoc, rybářská
politika začala být řešena z Bruselu atd.).329 Proto se v tomto případě hovoří o plném procesu
evropeizace a podle výše uvedené klasifikace lze španělskou strategii hodnotit jako
„usnadnění“, neboť primárním zájmem bylo vyjednávání a nalezení konsensu v následný
prospěch národních zájmů.
Tohoto úspěchu se pak pokusil využít španělský premiér na domácí půdě, jelikož se
blížily všeobecné volby a bylo již zřejmé, že socialistická vláda ztrácí voličské preference.
Nicméně úspěch na mezinárodním poli nezabránil porážce socialistů ve volbách na jaře v roce
1996 a k moci přišla konzervativní Lidová strana v čele s José Mariou Aznarem, kdy došlo ke
změně postoje ve vztahu ke společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. Vláda Felipa
Gonzáleze usilovala o větší komunarizaci, vláda Aznara naopak již nebyla tak entuziastická
pro větší politickou integraci a další prohlubování spolupráce na poli zahraniční a
bezpečnostní politiky. Snažila se o zachování statutu quo a svou pozornost zaměřovala spíše
na problémy domácí politiky jako otázka justice a policejní spolupráce, ilegální
přistěhovalectví, boj proti terorismu (např. již zmiňovaný tvrdý postoj Aznarovy vlády vůči
teroristické organizaci ETA) a otázky finanční, tedy příprava na vstup do Evropské měnové
unie a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.
Barcelonský proces byl ale posléze ovlivněn negativním vývojem na Blízkém
východě a posléze teroristickými útoky 11. září 2001. Konání Euro-středomořských
konferencí bylo vážně ohroženo, a tak se hledal další impuls k pokračování partnerství.
Španělsko se o to pokusilo během svého třetího předsednictví Evropské unie v první polovině
roku 2002, kdy hostilo pátou Euro-středomořskou konferenci ministrů zahraničních věcí ve
Valencii (22. - 23. dubna 2002). Prioritami bylo ukončení násilí na Blízkém východě, boj
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proti terorismu, posílená spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí a důraz na dialog mezi
kulturami. Nicméně je důležité zmínit španělské řízení průběhu této konference. Za prvé, již
před konáním konference se Španělé snažili zařadit do agendy jen ty body, které by mohly být
schváleny všemi účastníky. Proto se posunul do pozadí francouzský návrh na Eurostředomořskou chartu míru a stability330 a otázka podpory demokracie zůstala explicitně
nezmíněna, neboť španělští diplomaté si byli vědomi možných komplikací v rámci prvního
koše u zemí jižního a východního Středomoří. Tím se posunul důraz na problematiku třetího,
sociálního koše s pokračujícím důrazem na koš ekonomický. Dále se Španělé snažili vyhnout
negativnímu vlivu blízkovýchodního konfliktu, tedy aby nedošlo ke gestům a mediálním
protestům. Proto například izraelský ministr zahraničí Šimon Peres přijel opožděně až druhý
den konference „z technických důvodů“, čímž se dala šance všem účastníkům vyjádřit své
názory bez vyprovokování větší kontroverze, která by zabránila přijetí Akčního plánu a uvrhla
by Barcelonský proces do existenční krize. Převážil tak hlavně pragmatismus a snaha o
nestrannost.331 Vedle toho Španělsko přijalo novou taktiku vyjednávání, neboť jednotlivé
body připravovaného Akčního plánu byly předem projednávány se zástupci středomořských
států, a to v rámci cest španělských diplomatů do hlavních měst Středomoří, kde se snažili
získat názory a preference jednotlivých vlád, což bylo v kontrastu s běžnou praxí EU, která
nejprve hledala kompromis mezi členskými státy EU, a pak předložila návrhy jako hotovou
věc před zástupce středomořských států a snažila se získat jejich souhlas.
V březnu 2004 se ve Španělsku, po teroristických útocích, konaly všeobecné volby,
kdy překvapivě vyhrála Socialistická strana a do premiérského křesla zasedl José Luis
Rodríguez Zapatero, kdy se opět proměnil vztah vůči Evropské unii, a to díky větší podpoře
procesu evropské integrace. Současně se snažil o další posilování bilaterálních vztahů
s arabskými státy, hlavně s Marokem, neboť za Aznarovy vlády vzájemné vztahy utrpěly jisté
trhliny ohledně územních nároků Maroka (spor o ostrov Perejil) a vedle toho byl prioritou
další rozvoj Barcelonského procesu (snažil se tím i čelit kritice opozice, že jeho
zahraničněpolitický program není dostatečně ambiciózní). Proto cílem bylo uspořádání
výroční Euro-středomořské konference v Barceloně 27. - 28. listopadu 2005, a to na nejvyšší
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úrovni – konference se měli zúčastnit nejvyšší představitelé všech zemích Eurostředomořského partnerství, a ne „pouze“ ministři zahraničních věcí. Avšak průběh
konference byl poznamenán absencí řady vrcholných představitelů středomořských států a
navíc jednání bylo velice komplikované, neboť se jednalo o složitých otázkách (zhoršující se
situace na Blízkém východě, boj proti terorismu atd). Španělští diplomaté předem věděli, že
jednání budou složitá, a snažili se tak jednotlivé agendy od sebe oddělit, aby politické
kontroverze „nekontaminovaly“ otázky ekonomické a sociální, ale úspěch z dob minulých se
neopakoval. Nakonec se sice podařilo přijmout Pracovní plán, ale závěrečná deklarace
nakonec přijata nebyla a absence arabských představitelů značně pošramotila mediální obraz
konference.
Po tomto neúspěchu se začal projevovat pocit frustrace z dosavadních výsledků
Euro-středomořského partnerství, ale španělská diplomacie si vzala za cíl nadále obhajovat
Barcelonský proces, jeho výsledky a jeho multilaterální formát. Činila tak z několika důvodů:
za prvé, do Barcelonského procesu investovala mnoho úsilí a osobního zapojení, a proto by
bylo velmi nepříjemné připustit vlastní neúspěch, a současně se obhajobou tohoto formátu
vymezovala vůči nové Evropské politice sousedství. Stejně jako francouzská diplomacie, i
španělská diplomacie musela řešit otázku podpory rozšíření a další formáty spolupráce se
sousedy Evropské unie. Španělsko rozšíření, i přes negativní dopad, hlavně ekonomický,
nikoliv mocenský, neboť bylo stále příjemcem z evropského rozpočtu, podporovalo a vedly
ho k tomu jak strategické a obchodní důvody, tak i morální důvody, neboť španělští
představitelé nechtěli upřít zemím střední a východní Evropy stejné možnosti, jaké se dostaly
jim po pádu diktatury a „návratu“ do Evropy. Proto Španělsko rozšíření podporovalo, ale
současně si za svou podporu vyjednávalo zachování a posílení pozornosti Evropské unie
směrem na jih. O to zajímavější pak byl postoj Španělska vůči Evropské politice sousedství.
Španělsko z počátku reagovalo negativně, neboť se obávalo, že ztratí svou
privilegovanou pozici v euro-středomořské politice, proto se španělská diplomacie z počátku
příliš neangažovala a sledovala jen jediný cíl: aby objem evropských finančních prostředků
zůstal zachován a nebyl snížen ve prospěch východních zemí.332 S postupem času, jak se
Barcelonský proces nerozvíjel, a naopak se rozvíjela Evropská politika sousedství, která byla
prováděna bilaterálně s každou sousední zemí zvlášť (proto nebyl složitý mezinárodní kontext
tolik pociťován), si Španělsko uvědomilo, že bude muset změnit svůj postoj, a proto se začalo
též podílet na formulaci sousedské politiky. Hájilo své zájmy při vzniku nového finančního
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nástroje Evropské politiky sousedství, tzv. ENPI (European Neighbourhood Policy
Instrument), podporovala zavedení tzv. konceptu regaty (regata model), který „odměňuje“
země, které postupují rychleji ve svých reformách, a v neposlední řadě společně s Francií a
Itálií začalo pracovat na udělování tzv. privilegovaného statutu pro nejaktivnější sousedy,
v tomto případě pro Maroko, z důvodu speciálních vztahů. Pokud se tedy v případě
Barcelonského procesu hovořilo o procesu evropeizace, tedy přenesení národní priority na
evropskou úroveň (tzv. europeazitation bottom-up), v případě přijetí Evropské politiky
sousedství se hovořilo o procesu evropeizace z evropské úrovně na úroveň domácí (tzv.
europeazitation top-down).333
Ale co se týkalo multilaterálního formátu Barcelonského procesu, španělští političtí
představitelé nepřišli s žádnou další iniciativou, která by tento proces výrazněji oživila. O to
větší obava ze ztráty vlivu ve Středomoří pak přišla, když tehdejší kandidát na francouzského
prezidenta Nicolas Sarkozy ve svém známém volebním projevu v Tangeru v roce 2007, ve
kterém kritizoval neefektivitu dosavadních středomořských politik, oznámil svůj plán na
vytvoření „Středomořské unie“, a to jen pro státy ležící na břehu Středozemního moře bez
Evropské unie. Španělská diplomacie na to reagovala veřejně mírně, z důvodu udržení
důležitých vztahů s Francií, soukromě se strachem, že to bude znamenat konec Barcelonského
procesu. Poté, co byl Nicolas Sarkozy zvolen prezidentem, nabýval tento projekt konkrétních
rozměrů a vyvolal ostrou debatu jak v Evropské unii, tak i mezi středomořskými státy, o
budoucí podobě vzájemné spolupráce. Španělský ministr zahraničních věcí Miguel Ángel
Moratinos se pokusil do této debaty přispět, a to svým článkem v El País, kdy navrhnul
posílení Barcelonského procesu do podoby „Euro-středomořské unie“, v rámci které by podle
jeho slov Evropská unie mohla vytvořit prostor s posílenými institucemi (jako Středomořská
rada složená z hlav států a vlád či nově vytvořená komise zodpovědná za socioekonomické
otázky) pro skutečnou spolupráci se zeměmi jižního a východního Středomoří .334
Ovšem i přes tento návrh ministra zahraničních věcí se španělský premiér Zapatero
přiklonil k modifikaci francouzského návrhu než k prosazení vlastního modelu. Stalo se tak
na summitu mezi Francií, Itálií a Španělskem v prosinci 2007 v Římě, kdy se italskému
premiérovi Prodimu a premiérovi Zapaterovi podařilo přesvědčit francouzského prezidenta
Nicolase Sarkozyho, že jeho iniciativa by měla být zasazena do evropského rámce. Důkazem
měla být změna názvu, a to „Unie pro Středomoří“. Poslední slovo mělo následně Německo,
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které zajistilo plné zapojení všech, takže od původního návrhu došlo k značné modifikaci,
nicméně přesto Francie dokázala tuto iniciativu zahájit, a to na summitu v Paříži v červenci
2008 jako symbolický začátek francouzského předsednictví Evropské unie. Španělská
diplomacie pak alespoň obhájila Barcelonský proces v názvu, tedy Unie pro Středomoří:
Barcelonský proces, ale na následující euro-středomořské konferenci ministrů zahraničních
věcí v listopadu v Marseille se název ustálil pouze na Unii pro Středomoří.
Španělská zahraniční politika se tak proměnila z aktivního přístupu na přístup
reaktivní. Veřejně to španělská diplomacie hájila tím, že mezinárodní kontext, jako izraelskopalestinský konflikt, interní situace v Evropské unii po odmítnutí referend o Ústavě pro
Evropu ve Francii a Nizozemí či nedostatečný zájem o euro-středomořské záležitosti
v rozšířené Evropské unii, ztěžoval akceschopnost Barcelonského procesu. Existuje zde ale
ještě jeden možný faktor, a to domácí politika Španělska. Vláda premiéra Zapatera se od roku
2004 mnohem více věnovala domácím tématům (jako například boj za rovnost pohlaví,
adopce homosexuálními páry či omezování výuky náboženství na školách) než zahraniční
politice, která byla poznamenána napjatými vztahy s USA za prezidenta Georgie W. Bushe,
politizací vztahů s Kubou či snahou dosáhnout celosvětového zákazu trestu smrti (v rámci
výše uvedené eticky definované zahraniční politiky premiéra Zapatera).
V první polovině roku 2010 převzalo Španělsko předsednictví v Evropské unii, a
bylo to první předsednictví v novém režimu Lisabonské smlouvy, kdy vznikla nová funkce
stálého předsedy Evropské rady, který měl řízením Evropské rady zajistit kontinuitu a
koherenci. Španělsko tak bylo první členskou zemí, která musela svou prací během
předsednictví vyjasňovat řadu nejasných míst v Lisabonské smlouvě týkající se vztahů mezi
evropskými institucemi a novými aktéry. Španělský premiér Zapatero deklaroval svou snahu
vyjít předsedovi Evropské rady vstříc, než že by Španělsko chtělo prosazovat své národní
priority do evropské agendy, jak bylo zvykem během předcházejících předsednictví. Proto
španělská vláda, i přes svůj definovaný program, ve kterém zdůrazňovala na jedné straně
potřebu společně řešit dopady finanční krize a posílit vztahy se Středomořím a Latinskou
Amerikou na straně druhé, zůstala podle hodnocení řady expertů neviditelná. A vysvětlovalo
se to nikoliv novým systémem Lisabonské smlouvy, ale snahou Španělska neupozornit na své
již velmi vážné ekonomické problémy, které by mohly ohrozit životaschopnost celé eurozóny
Ekonomická krize pak dopadla nejen na zahraniční politiku, jak bylo zmíněno výše,
ale i na politiku evropskou a postavení Španělska v evropských institucích. Řada expertů se
shoduje, že empiricky změřit vliv národního státu v Evropské unii je obtížné, ale podle jistých
indicií se dá odhadnout, že vliv Španělska v evropských institucích postupně slábnul. Svědčí o
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tom dvě možné události. Za prvé volba nového předsedy Euroskupiny, která sdružuje ministry
financí zemí eurozóny, kdy byl v lednu 2013 zvolen holandský ministr financí Jeroen
Dijsselbloem a Španělsko jako jediné se rozhodlo ho nepodpořit, a protestovat tak proti
nulovému zastoupení Španělů v klíčových evropských ekonomických institucích, které
rozhodují o ekonomickém osudu eurozóny, tedy i Španělska (vedení Euroskupiny, Evropská
centrální banka či Evropský mechanismus stability).
Druhou událostí, která zasáhla Španělsko, byl projev polského ministra zahraničních
věcí Radoslawa Sikorskeho po projevu Davida Camerona na jaře 2013, ve kterém se vyjádřil
k osudu Velké Británie v Evropské unii. Sikorski na to okamžitě reagoval s tím, že pokud
Velká Británie odejde z Evropské unie, Polsko je připraveno nahradit Londýn v klíčové
spolupráci mezi Berlínem a Paříží. To znamenalo ve španělských kruzích nepříjemnou
zprávu, zvláště po letech úspěšné spolupráce mezi Paříží a Berlínem a mimo jiné po
několikaleté účasti Španělska na světových summitech G20, i když formálně nebylo členem.
Španělsko se tak v rámci svého členství v Evropské unii dostalo do situace, kdy
nebylo tím, kdo spoludefinoval evropskou agendu s nejdůležitějšími hráči Evropy. Ovšem po
analýze evropské politiky Španělska v posledních letech se ukazuje, že tento vliv slábnul ještě
před vypuknutím ekonomické krize. Vlády pravicového premiéra Josého Marii Aznara (vládl
v letech 1996-2004) a premiéra Zapatera (2004-2011) se evropské agendě pomalu vzdalovaly,
byť ne tolik viditelně. Jednalo se například o Aznarovo odmítnutí Ústavy pro Evropu, a i když
premiér Zapatero ji následně podpořil a dal najevo svůj mnohem proevropštější postoj, byl
znám svou nechutí jezdit na summity Evropské rady (i z důvodu, že nehovořil anglicky) a
spíše se věnoval domácím otázkám, jak bylo uvedeno výše, a dokonce ani Španělsko
neusilovalo o převzetí spolupředsednictví v Unii pro Středomoří, které se uvolnilo po Francii
a Egyptu. V celkové zahraniční politice se tento pomalý útlum projevoval výběrem
specifických témat bez většího dopadu a reaktivním postojem Španělska ve vztahu k evropské
zahraniční politice, například ve Středomoří, jak bylo též uvedeno výše, kdy s návrhy a
iniciativami přicházely jiné členské země.
Z toho vyplývá, že evropská a zahraniční politika Španělska prošla v uplynulých
letech několika fázemi. V devadesátých letech prošla fází evropeizace, po roce 2000 naopak
pomalu začal proces de-evropeizace, či re-nacionalizace a nyní, s nejtvrdším dopadem krize
se Španělsko v posledních měsících vrací zpět do evropských struktur, takže se pomalu hovoří
o procesu re-evropeizace (a to z důvodů ekonomických, nikoliv politických), i když zatím
nikoliv jako decision maker, ale jako decision taker, neboť i nová vláda premiéra Mariana
Rajoye na začátku své vlády nedokázala najít dostatek spojenců pro prosazování svých
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zájmů335. Po zvolení socialistického prezidenta Francoise Hollanda byla znát stranická
rozdílnost a španělský premiér ani příliš nespolupracoval s italským premiérem Mario
Montim, aby bojovali za stejné zájmy, z důvodu historické nedůvěry mezi španělskou a
italskou diplomacií (vzájemná konkurence a rivalita). Navíc premiér Rajoy též nehovoří
anglicky, což celou situaci nadále ztížilo. Ovšem je důležité podotknout, že francouzský
prezident po svém vítězství ihned nenavázal na intenzivní spolupráci mezi německou
kancléřkou Angelou Merkelovou a Nicolasem Sarkozym. Jejich rozdílné názory na řešení
problémů eurozóny vedly k počátečnímu ochlazení vztahů mezi Berlínem a Paříží a Francois
Hollande se tento fakt snažil kompenzovat větší spoluprací s Madridem a Římem, kdy se
uskutečnilo několik společných konzultací před klíčovými summity Evropské rady.
Po analýze evropských politik Francie a Španělska je ještě nutné zaměřit se na
samotnou spolupráci mezi oběma zeměmi v rámci Evropské unie.

9.3 Bilaterální spolupráce mezi Francií a Španělskem v rámci EU

Vzájemné vztahy v rámci Evropské unie, stejně jako samotné bilaterální vztahy,
prošly různými fázemi, takže ne vždy se jednalo o bezkonfliktní spolupráci. Jak již bylo
uvedeno v přecházejících kapitolách, Španělsko se po konci diktatury snažilo co nejdříve
dostat mezi západní vyspělé demokracie, proto vstup do Evropských společenství byl klíčový,
stejně jako podpora Francie (a Německa) v přístupových jednáních. Po vstupu pak premiér
González začal rozvíjet dál tuto strategii, a hodlal tak Španělsko připojit k velkým zemím EU,
které rozhodují o budoucím uspořádání, tedy k Francii a Německu. To se pak následně
projevilo během mezivládní konference v roce 1990, kdy Španělsko podporovalo vytvoření
politické unie a společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Ovšem dokázalo využít i
vyjednávací taktiky a hrozilo blokací v případě hospodářské a sociální koheze.336
Co se týkalo oblasti Středomoří, zde byly zájmy Španělska a Francie identické a
vždy se jednalo o tradiční oblast zájmu zahraničních politik obou zemí. Španělsko proto ihned
pochopilo, že bude potřebovat podporu Francie a dalších středomořských zemí, aby Evropská
unie pojala tuto oblast jako svou prioritu. Proto Španělsko pragmaticky pochopilo a uznalo
důležitost Francie ve Středomoří, aby se pak společně tato agenda definovala na evropské
335
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úrovni. Rivalita, která mezi oběma zeměmi ve Středomoří existovala v minulosti, se
překonala a obě země začaly spolupracovat. Samozřejmě každá z jiné výchozí pozice –
Francie z důvodu posílení svého národního vlivu ve Středomoří a Španělsko z důvodu
posílení svého vlivu v Evropské unii a pak následně společně ve Středomoří. Pozitivním
aspektem též byla ideologická spřízněnost mezi Felipem Gonzálezem a Francoisem
Mitterandem, což pak vše vyústilo ve spuštění Barcelonského procesu.
Když pak následně byl zvolen Jacques Chirac a José Maria Aznar, i přes možnou
politickou blízkost se vztahy spíše zkomplikovaly. Důvody byly následující: za prvé
španělská pravice zastávala ekonomický liberalismus, tedy podporovala liberální vizi
evropské integrace a spojence místo Francie, pro které byl tento pohled nepřijatelný, nalezla
ve Velké Británii. Následně pak došlo k otevřenému střetu mezi Španělskem na jedné straně a
Francií a Německem na straně druhé ohledně porušení pravidel Paktu stability. Francie ani
Německo to nepovažovaly za zásadní problém, ale premiér Aznar v únoru 2004 zaslal dopis
Evropské komisi a předsedajícímu Irsku, který byl podepsán ještě dalšími státy (Nizozemí,
Itálie, Portugalsko, Polsko a Estonsko), že je třeba pravidla Paktu stability striktně dodržovat
pro všechny stejně a že je třeba pokročit s aplikací Lisabonské strategie (která byla spuštěna
v roce 2000 hlavně díky španělsko-britskému tandemu).337
Dalším bodem sváru byla váha Španělska v evropských institucích během
institucionální reformy před očekávaným rozšířením Evropské unie v roce 2004. Při
vyjednávání hodlal premiér Aznar posílit váhu Španělska srovnatelnou s velkými státy EU a
zvolil taktiku spolupráce s Německem, které se v té době snažilo prolomit rovnováhu mezi
ním a Francií. Výsledná smlouva z Nice silnější pozici Španělska potvrdila, ale vztahům
s Francií to nijak nepřidalo. A v neposlední řadě velkým jablkem sváru byla španělská velmi
úzká spolupráce se Spojenými státy americkými za doby George W. Bushe a následná
podpora, opět spolu s Velkou Británií, americké invazi do Iráku. Premiér Aznar sepsal dopis,
tzv. Dopis osmi, ve kterém osm evropských nejvyšších politických představitelů podpořilo
politiku USA v Iráku. Francouzský prezident Chirac byl naopak nejostřejším kritikem této
invaze.
A nakonec i španělsko-francouzská spolupráce ve Středomoří utrpěla šrám, neboť
během vlády premiéra Aznara došlo ke zhoršení bilaterálních vztahů s Marokem, které
vyvrcholilo v roce 2002 sporem o ostrůvek Perejil, který obsadila marocká armáda. Francie
ale odmítla v tomto sporu Španělsko podpořit. Navíc i kvůli tomu, že španělská vláda
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s ohledem na její tvrdší postoj vůči přistěhovalectví navrhla na summitu Evropské rady ve
Valencii přitvrdit boj proti ilegálnímu přistěhovalectví, a to bez předešlé konzultace s Francií,
která následně tento plán zkritizovala.338
Když byl v roce 2004 zvolen José Luis Rodriguez Zapatero, vztahy s Francií se opět
zlepšily a Francie byla opět vnímána jako důležitý partner pro „návrat“ Španělska do
evropských kruhů. Proto první cesta premiéra Zapatera byla do Německa, kde ho uvítal též
sociální demokrat Gerhard Schröder, a hned následně do Paříže, kde Chirac oznámil
vytvoření nové osy Berlín – Paříž – Madrid. To se následně projevilo i v ustavení spolupráce
v oblasti ilegální migrace, která byla v předešlém období konfliktní záležitostí, a společné
obrany. Byla ustavena Španělsko-francouzská obranná rada, čímž se Španělsko stalo užším
spojencem Francie v obranných otázkách.339 V oblasti ilegálního přistěhovalectví byl
vypracován společný španělsko – francouzský návrh „ globálního imigračního plánu“, který
byl posléze předložen na neformálním summitu evropských představitelů v Hampton Court
v říjnu 2005, kde byl schválen.340 Navíc se společně začali zasazovat o uzavírání dohod o
navracení ilegálních přistěhovalců ze zemí Středomoří (tzv. readmisní dohody), které pak
hrály a stále hrají důležitou roli v politice Evropské unie vůči Středomoří, a celkově, společně
i s dalšími jihoevropskými státy, začali spolupracovat na vytvoření společné imigrační
politiky Evropské unie.
Se zvolením francouzského prezidenta Sarkozyho se vztahy nijak dramaticky
nezhoršily, probíhala intenzivní bilaterální spolupráce v uvedených oblastech, zvláště v boji
proti baskickému terorismu. Ovšem překvapení přišlo s návrhem na Středomořskou unii.
Španělská diplomacie byla z návrhu zaskočena a obávala se o osud Barcelonského procesu,
ale pragmaticky usoudila, že nelze tento návrh nijak vetovat kvůli uchování dobrých vztahů
s Francií. Proto byla zvolena cesta jednání, jak se pak ukázalo na summitu v Římě, kdy
španělská diplomacie, spolu s tou italskou, dokázala francouzského prezidenta přesvědčit, aby
jeho iniciativa byla zasazena do evropského rámce, a následně spolupracovala s Francií na
přípravě summitu v Paříži. Následně se pak zasadila o to, aby se nové sídlo nacházelo ve
Španělsku, konkrétně v Barceloně, aby se alespoň symbolicky zajistilo pokračování
Barcelonského procesu.
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Po zvolení premiéra Rajoye a následně prezidenta Hollanda spolupráce nadále
pokračovala, byť na začátku nové španělské vlády byl znát jistý odstup od evropských
struktur i od samotného francouzského prezidenta kvůli jeho odlišné stranické příslušnosti.
Ovšem evropská agenda je následně spojila dohromady, a to jak z toho důvodu, že Francois
Hollande v řadě věcí nesouhlasil s kancléřkou Merkel a hledal spojence právě na jihu u
Španělska a Itálie, tak i proto, že řada témat, které je třeba v Evropské unii řešit, se shoduje
s jejich národními zájmy. Jde hlavně o řešení nezaměstnanosti mladých, která ve Španělsku
nabyla obrovských rozměrů (50%) a Francie s tímto problémem též musí bojovat, dále
vytvoření bankovní unie, posílení záchranných mechanismů pro banky, možnost udělení
levných úvěrů postiženým zemím eurozóny jako motivace pro uskutečnění reforem či
společný postup při zajišťování bezpečnosti v Africe, neboť vedle Francie je to právě
Španělsko, které je ohroženo přílivem migrantů nebo teroristů na své území.341

9.4 Institucionální a osobní rovina

V rámci tohoto aspektu bude pozornost zaměřena na úroveň národní i evropskou. To
znamená, že nejprve bude sledováno institucionální nastavení pro provádění zahraniční
politiky Francie a Španělska s ohledem na Středomoří i další nástroje, které jednotlivé státy
používají pro zintenzivnění vztahů směrem na jih. Z pohledu evropské úrovně pak bude
sledováno, jakým způsobem se státy prosazují skrze jednotlivé národní představitele.
Francie je centralizovaný stát s rozsáhlou státní správou, navíc s tradicí nezávislé,
odborné státní správy, která zajišťuje kontinuální fungování státu. Je to stát, který má velice
propracovaný systém pro provádění zahraniční a samozřejmě evropské politiky. Jak bylo již
uvedeno, v zahraniční politice je klíčovou postavou prezident republiky, který má zajišťovat
ještě větší efektivitu zahraniční politiky díky své exkluzivní autoritě v této oblasti. Jak bylo
uvedeno, zahraniční a bezpečnostní politika je definována jako „domaine reservé“, což
znamená, že prezident může přijít s jakoukoliv iniciativou, aniž by byl omezován přísnou
parlamentní kontrolou a nebo aniž by byl omezován rozdílnými názory koaličních partnerů,
jak se děje v parlamentních systémech s koaličními vládami.342 Z toho vyplývá, že
341
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francouzský prezident požívá v oblasti zahraniční politiky mnohem větší pravomoci a
svobodu rozhodování. Navíc díky této silné pozici francouzská veřejnost i očekává, že bude
velmi aktivní na mezinárodní scéně a že bude hájit zájmy, výjimečnost a hrdost Francie.343
Z tohoto vycházel i Nicolas Sarkozy při iniciaci svého návrhu Středomořské unie.
Všichni francouzští prezidenti tyto pravomoci uplatňovali, ale v případě Nicolase Sarkozyho
jsou ještě zajímavé z institucionálního hlediska jeho kroky pro naplnění jeho vize ve
Středomoří. Hned po svém zvolení začal Nicolas Sarkozy intenzivně pracovat na rozvinutí a
naplnění tohoto plánu, přičemž jeho „propagaci“ si vzal osobně na starost. Byl vybudován
tým, který spolupracoval jak přímo s prezidentem, tak i s ministerstvem zahraničních věcí.
Hlavní postavou byl Sarkozyho poradce Henri Guaino (o sobě prohlásil, že je svým
uvažováním gaullista), který společně s vybranými velvyslanci Alainem Le Royem a
Jacquesem Hutzingerem, měli na starosti uvedení projektu v život, tedy do pařížského
summitu v roce 2008. To znamenalo i vytvoření nové instituce, tzv. Meziministeriální mise
Unie pro Středomoří (Mission interministérielle de l´Union pour la Mediterranée ), jejíž
vedoucí, Henri Guaino, byl osobně jmenován prezidentem a skládal se v době svého vzniku
z devíti expertů na různé oblasti včetně speciálního velvyslance pro Unii pro Středomoří
(Serge Telle, který tuto funkci zastává do současnosti). Z organizačního hlediska tato mise
nebyla novou institucí Elysejského paláce, ale byla podřízena Generálnímu sekretariátu vlády
s návazností na ministerstvo zahraničních věcí a další ministerstva, a hlavním cílem, kromě
vzniku Unie pro Středomoří a diplomatického přesvědčování evropských i arabských
partnerů, bylo zajištění úspěchu francouzského předsednictví Evropské unie, spustit konkrétní
projekty Unie pro Středomoří a zajistit koordinaci ministerstev, která mohla být zapojena do
těchto projektů.344 Jedná se o unikátní instituci, která se nevyskytuje na žádném jiném
ministerstvu či úřadě v jiné středomořské zemi.
K tomu byly následně vytvořeny další instituce jako v prosinci 2008 vytvořená
Kulturní rada Unie pro Středomoří (Conseil Culturel de l´Union pour la Mediterranée),
jejímž cílem měla být propagace francouzského kulturního vlivu, který hraje též klíčovou roli
ve francouzské zahraniční politice, a byla to současně reakce na fakt, že mezi vybranými
oblastmi pro projekty Unie pro Středomoří kultura nefigurovala. I tento kulturní vliv, který
Francie uplatňuje, nemá s ostatními členskými státy srovnání. Vedle toho existuje celá řada
shoduje, že se zatím jedná jen o teoretickou změnu, praxe se dosud příliš nezměnila. Delgado, M., France and
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institucí a think tanků, které jsou ve Francii zaměřené na oblast Středomoří a arabský svět,
například známý Institut arabského světa (Institute du Monde Arab), jehož pozitivní přidaná
hodnota s ohledem na početnou arabskou komunitu je velmi oceňována, IRIS (Institut de
Relations Internationales et Stratégiques), Institut ekonomických prognóz ve Středomoří
(Institut de prospective économique du monde méditerranéen) či Úřad pro ekonomickou
spolupráci ve Středomoří a na východě (Office de Coopération Economique pour la
Mediterranée et l´Orient). Dokonce byla na toto téma i zpracována odborná studie a zjistilo
se, že ve Francii sídlí nejvíce středomořských nevládních institucí (za Francií následoval
Egypt, Řecko, Itálie, Malta, Maroko a pak Španělsko).345
Samozřejmě vedle prezidenta je důležitá role ministra zahraničních věcí, který má na
starosti obrovskou diplomatickou síť, která je druhá nejrozsáhlější po Spojených státech
amerických. Francie tak má k dispozici 156 velvyslanectví, 17 stálých zastoupení a 98
konzulátů.346 Prezident a ministr zahraničních věcí tak mají k dispozici komplexní státní
správu, která pracuje pro definování a efektivní provádění zahraniční a evropské politiky. Co
je navíc specifické v této oblasti, již po druhé světové válce byl vytvořen Generální sekretariát
pro koordinaci (v té době Marshallova plánu), který se posléze přeměnil, po založení
Evropského hospodářského společenství, na Generální sekretariát pro evropské záležitosti
(Secrétariat général des affaires européennes), který má na starosti veškerou koordinaci
záležitostí týkajících se Evropské unie. Svou kompetencí spadá pod premiéra Francie a
koordinuje všechny pozice francouzských ministerstev, dalších útvarů a vysokých
představitelů, aby Francie vystupovala v Evropské unii jednotně, koordinovaně, a tím
posilovala svůj vliv.347
Ve srovnání se Španělskem (i jinými státy) je toto skutečně ojedinělé. Španělská státní
správa není tak robustní jako ta francouzská a nemá ani k dispozici tolik úrovní. Za zahraniční
politiku primárně odpovídá ministr zahraničních věcí, který úzce spolupracuje s premiérem,
obzvláště v evropské agendě, a současně i se španělským králem, který ale zastává jen čistě
reprezentativní funkci. Španělská diplomacie velmi úspěšně po svém vstupu do Evropských
společenství inkorporovala procesy evropského rozhodování do národní státní správy a vedle
ministra zahraničních věcí pak působí státní tajemník pro evropské záležitosti, který má na
starosti veškeré záležitosti Evropské unie, potřebnou koordinaci mezi jednotlivými
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Šabič, Z., Bojinovič, A., Mapping a Regional Institutional Architecture: The Case of the Mediterranean,
Mediterranean Politics, Vol. 12, No. 3, November 2007, s. 331.
346
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/decouvrir-le-ministere-des/roles-et-missions-dureseau-22557/
347
Dokonce je v rámci tohoto sekretariátu vytvořen i speciální odbor pro „přítomnost a vliv“ Francie v rámci
evropských institucí. http://www.sgae.gouv.fr/site/sgae/SGAE/Le-SGAE

192

ministerstvy a úzkou spolupráci s velvyslancem při Evropské unii, a státní tajemník pro
zahraniční věci, který má na starosti účast Španělska na společné zahraniční a bezpečnostní
politice Evropské unie a definuje a řídí zahraniční politiku v oblastech jemu určených – tedy
Maghreb, Středomoří, subsaharská Afrika, Blízký východ, východní Evropa, severní Amerika
a Asie spolu s Pacifikem (tématicky pod něho spadá i OSN a mezinárodní organizace,
mezinárodní terorismus, mírové operace, proliferace zbraní a odzbrojování a lidská práva).
Má proto pod sebou několik geografických a tématických tzv. generálních ředitelství
(direcciones generales). Oblast Středomoří má na starosti Generální ředitelství pro Maghreb,
Afriku, Středomoří a Blízký východ (které je pak ještě rozděleno na podředitelství pro Blízký
východ, Maghreb a subsaharskou Afriku – subdirecciones generales).

V rámci tohoto

ředitelství pak působí speciální velvyslanec pro Středomoří (Embajador en misión especial
para el Mediterráneo), který má nyní na starosti Unii pro Středomoří a další formáty
spolupráce ve Středomoří jako Dialog 5+5 a další. Současně úzce spolupracuje s generálním
tajemníkem Unie pro Středomoří, ale to jen na základě tématického zaměření, nikoliv na
základě nějakého institucionálního propojení mezi Ministerstvem zahraničních věcí a
sekretariátem Unie pro Středomoří.
Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce se snaží některou specifickou agendu
koordinovat i s dalšími ministerstvy, a po přijetí nového Zákona o vnější akci a zahraniční
službě obzvláště. To znamená, že například s ministerstvem vnitra se spolupracuje v oblasti
migrace a migračních dohod, s ministerstvem obrany se spolupracuje například v oblastech
vztahů s Marokem a Alžírskem a s ministerstvem hospodářství v oblasti státních zahraničních
cest (ekonomická diplomacie). Stejně jako Francie i Španělsko podporuje vznik a spolupráci
speciálních institucí a think tanků. Ty nejdůležitější jsou Instituto Mediterráneo, Casa Árabe a
Casa Mediterráneo, které analyticky pracují a současně pořádají různé konference a setkávání
a velmi úzce, i přes svou nezávislost, spolupracují s Ministerstvem zahraničních věcí.348
Jak je z výše uvedeného evidentní, národní institucionální úroveň je ve Francii
mnohem silnější než ve Španělsku. Proto španělští političtí představitelé začali uplatňovat
důležitou

strategii,

která

vycházela

z osobního

nasazení

jednotlivých

politických

představitelů. To znamená, že tito představitelé si vzali za svůj osobní cíl skrze svůj
proevropský přístup prosadit Španělsko v evropských strukturách. Těmito politiky pak byl
Felipe Gonzáles (1982 – 1996) a José Luis Rodriguez Zapatero (2004 – 2011). Samozřejmě
výchozím bodem jejich charakteristiky byla příslušnost ke španělským socialistům, pro které
348
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byl proces evropské integrace a kolektivní dimenze tou nejdůležitější cestou, jak Španělsko
dostat mezi západní demokracie. Z toho důvodu i podporovali vznik a provádění společné
zahraniční a bezpečnostní politiky a výše uvedený proces evropeizace. Současně španělský
premiér Gonzáles byl charismatický, euro-optimistický politik nadaný diplomatickými
schopnostmi, což se pak promítalo v tom, že ve své funkci směřoval svůj zájem mnohem více
do zahraničí než do domácí politiky. V té době se i hovořilo o tom, že veškerá aktivita měla
původ v jeho premiérském úřadě a nikoliv na Ministerstvu zahraničních věcí.349
Navíc Felipe González udržoval intenzivní, v mnoha případech přátelské kontakty
s ostatními evropskými státníky, zvláště s francouzským prezidentem Mitterandem a
německým kancléřem Helmutem Kohlem.

U premiéra Zapatera též hrála roli jeho

socialistická vize Evropy, která mohla zajistit Španělsku vysoké místo mezi evropskými státy.
Bylo to patrné jak podporou další evropské integrace (uspořádal jedno z mála referend
v Evropě k později odmítnuté Ústavě pro Evropu), tak i výrazným zlepšením ve vztazích
s Francií a Německem. Ovšem jeho handicapem oproti Felipemu Gonzálezovi byla neznalost
anglického jazyka i větší soustředěnost na domácí témata. U premiéra Aznara byla naopak
jasně viditelná rezervovanost vůči Evropě, i když nedošlo k žádným radikálním personálním
změnám ve španělské diplomacii, diplomatický personál nebyl vyměněn ani v Madridu, ani
v Bruselu.
Vedle toho se začali španělští představitelé zaměřovat na další aspekt, jak posilovat
svou pozici, a to obsadit co nejvíce klíčových evropských postů španělskými diplomaty a
experty, aby byl zajištěn exkluzivní přístup k informacím a zároveň aby se mohl společně
s evropskými zájmy sledovat i zájem národní. Proto 90. léta představují pro Španělsko
obrovský personální úspěch. Od roku 1989 dokázalo získat třikrát pozici předsedy
Evropského parlamentu, což se podařilo jen Francii (od roku 1979 třikrát) a Německu (od
roku 1979 čtyřikrát, pak po jednom Nizozemí, Velká Británie a Irsko). Jednalo se o tyto
předsedy: Enrique Barón Crespo (1989-1992, PSOE), José María Gil-Robles (1997-1999, PP)
a Josep Borell (2004-2007, PSOE). Vedle toho při obsazování funkcí evropských komisařů se
podařilo španělským představitelům získat hned po vstupu do ES důležitá portfolia, a to Abel
Matutes jako evropský komisař pro severo-jižní vztahy, pro vztahy se Středomořím a
s Latinskou Amerikou a Manuel Marín, evropský komisař pro rybolov a rozvojovou
spolupráci, který dokonce později, po rezignaci předsedy Evropské komise Jacqua Santera
v roce 1999, provizorně převzal vedení Komise.
349
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Mezi další obrovské personální úspěchy patřil post Vysokého představitele EU pro
společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, který od roku 1999 do roku 2009 zastával
Javier Solana (předtím byl v letech 1995-1999 generálním tajemníkem NATO), dále Miguel
Ángel Moratinos, který obsadil nově vytvořený post Zvláštního zmocněnce EU pro
blízkovýchodní mírový proces (od roku 1996 - 2003), předseda Soudního dvora Evropských
společenství Carlos Rodriguez Iglesias (1994 – 2003), bývalý předseda Výboru regionů
Pasqual Maragall i Mira (1996 – 1998), a důležitou roli hráli i Carlos Westendorp jako
vedoucí delegace EU v Bosně za jugoslávské krize a Pérez Casado jako Zvláštní vyslanec EU
v Mostaru. Jak ale bylo uvedeno, po roce 2005 zaznamenala španělská diplomacie oslabení
vlivu, demonstrovaná absencí španělských představitelů na vysokých pozicích v evropských
finančních institucích, což Španělsko neslo velmi špatně. Ale v roce 2011 se podařil další
personální úspěch, a to

jmenování španělského diplomata Bernardina Leóna do funkce

Zvláštního představitele Evropské unie pro jižní Středomoří, jehož hlavním úkolem je zajistit
vedle Vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton
viditelnost Evropské unie a pomoc při řešení problémů v zemích jižního a východního
Středomoří po vypuknutí Arabského jara.
Pokud se zaměříme na evropskou úroveň, tedy na počet národních představitelů
v evropských institucích obecně, objeví se též zajímavá skutečnost. Francie jako největší
země spolu s Německem mají logicky nejvíce úředníků ve všech institucích, ale je zajímavé
tento počet srovnat s počty úředníků, jejichž národnost je španělská. Jako ilustrativní příklad
slouží Evropská komise a Evropská služba vnější akce. U Evropské komise je nejviditelnější
kritérium počet úředníků na nejvyšší pozici v rámci evropského kariérního řádu - jedná se o
pozici AD16, tedy generální ředitelé. Francie s Itálií mají 6 generálních ředitelů a hned za
nimi je Německo,Velká Británie a Španělsko, které mají 4 generální ředitele (Nizozemí má
tři, Rakousko, Belgie a Portugalsko má 2, po jednom sedm členských zemí a třináct členských
zemí jsou zcela bez zastoupení).350 Co se týče Evropské služby vnější akce, zde jsou dvě
kategorie, a to počet národních diplomatů z členských států a evropských úředníků/diplomatů.
Národních diplomatů má nejvíce Francie (39), poté Velká Británie (25) a hned následuje
Německo a Španělsko (obě země po 22). V případě evropských diplomatů jsou jejich
národnosti následující: Itálie (84), Francie (83), Německo (69), Španělsko (61) a následně
Velká Británie (46).351 Jen pro srovnání se stejně velikým Polskem, národních diplomatů zde
působí 10 a evropských diplomatů jen 27. Vedle toho toto zastoupení odpovídá i celkovému
350
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počtu národností mezi úředníky všech ředitelství (DG) Evropské komise, s jednou výjimkou:
v celkovém počtu úředníků vede Belgie (18%), následuje Itálie (10,4%), Francie (9,6%),
Německo (8,4%), Španělsko (7,1%) a poté Velká Británie (4,5%).352 Z toho jasně vyplývá, že
Španělsko je skutečně jeden ze států s největším zastoupením v evropských institucích. I když
není zakládajícím členem, podařilo se mu v počtu dostat se do nejvlivnější skupiny států –
Francie, Německa, Velká Británie a Itálie (samozřejmě je třeba vzít i v potaz, že geograficky
je podle srovnání pátým největším státem v EU)

10 SHRNUTÍ KOMPARACE
Pro možné celkové shrnutí je nutné připomenout výše uvedené čtyři možné strategie
v rámci evropeizace, skrze níž se členské státy zapojují do evropské zahraniční politiky:
vedení (leadership), usnadnění (facilitation), neutrální pozice (fence-sitting) a rezistence
(resistence). V případě vedení se jedná o případ, kdy členský stát sleduje své národní zájmy a
cíle skrze Evropskou unii. Národní představitelé iniciují společné politiky a utváří agendu, ale
současně jsou schopni vetovat, blokovat či zamítnout evropské iniciativy, které neodpovídají
jejich národním zájmům. V případě usnadnění se jedná o mnohem kooperativnější přístup,
neboť se jedná o podporu společných politik skrze hledání konsensu a kompromisu a
jednotlivé členské státy, aby se dosáhlo tohoto kompromisu, flexibilně modifikují své národní
zájmy pro dosažení efektivnější společné politiky. U neutrální pozice členské státy aktivně
nevystupují při tvorbě společné politiky, zaujímají neutrální pozice nebo mění různé koalice
států a přizpůsobují své zájmy těm evropským. A co se týče rezistence, zde je daný členský
stát proti učinění některé iniciativy záležitostí evropské agendy a nebo v některých případech
dojde k přesunu sledování svých zájmů zpět na národní úroveň nebo do jiného mezinárodního
rámce. V tomto případě se pak hovoří o procesu re-nacionalizace.
Jak je patrné, ať už aktivita Francie či Španělska v Evropské unii, ale i vzájemná
spolupráce prošla dlouhým vývojem, různými fázemi a je značně obsáhlá. Proto se lze pokusit
o jisté zjednodušení v podobě tabulky, a to na základě definovaných kategorií procesu
evropeizace ve vztahu k jednotlivým národním iniciativám týkající se zahraniční politiky EU
ve Středomoří.

352
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Francie
Časové rozmezí

Vztah k EU

Strategie

Výsledek

80.léta – 1995

evropeizace

leadership

neutrální (ECP, BP)

1995 – 2007

re-nacionalizace

rezistence

negativní (- BP)

2007 – 2012
2012 -

evropeizace (nucená)
evropeizace

leaderhip
fence- sitter

pozitivní (UfM)
negativní (-UfM)

Vysvětlivky: ECP – Evropská politická spolupráce, BP – Barcelonský proces, - BP- oslabení Barcelonského
procesu, UfM – Unie pro Středomoří, - UfM – oslabená Unie pro Středomoří. Zdroj: tabulka autorky

Španělsko
Časové rozmezí

Vztah k EU

Strategie

Výsledek

80.léta – 1996

evropeizace

facilitation

pozitivní (BP)

1996 – 2004

re-nacionalizace

fence-sitter

negativní (-BP)

2004 – 2011

evropeizace

facilitation

2011 -

evropeizace

fence-sitter

pozitivní (UfM)
negativní (-UfM)

V případě Francie z tabulky vyplývá, že největších výsledků se dosahuje, pokud se
země nachází v pozitivním vztahu k evropské úrovni, tedy dochází k přesunu národních
iniciativ na evropskou úroveň, ale záleží na zvolené strategii. Francie jakožto evropská
mocnost, snažící se skrze tyto iniciativy posilovat vlastní moc, nikoliv evropskou, volí
strategii vedení (leadership), která přesně odpovídá sledování národních cílů skrze Evropskou
unii. Proto je u Francie řada výsledků spíše s otazníkem, neboť v případě Evropské politické
spolupráce hrála Francie klíčovou roli, ale posléze na začátku 90.let bylo úspěšnější
Španělsko, které nejenže hostilo konferenci k Blízkému východu, ale spustilo i svou iniciativu
Barcelonský proces. Posléze během Chiracovy vlády se dávala přednost sledování svých
zájmů na národní úrovni než na té evropské, proto lze hovořit o strategii rezistence. V případě
Unie pro Středomoří strategie vedení vedla k jejímu založení, ale jednalo se o evropeizaci
nucenou, neboť původní myšlenka Sarkozyho byla opět jen pro posílení vlivu a projekce
zájmů Francie v oblasti Středomoří. Pokud se ve vztahu k zahraniční politice zaujme neutrální
pozice (z důvodů ekonomické krize [2012-]), situace se nemění, není zde ani nová iniciativa,
ani se nedává přednost pouze národní úrovni, což je aktuální výsledek Unie pro Středomoří,
která je současnou francouzskou vládou jen nuceně převzatá od předešlé vlády.
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U Španělska se pak ukazuje, že i když ani jednou nepoužila strategii vedení, její
iniciativy byly úspěšné, neboť zaujala strategii usnadnění (facilitation), která je
charakteristická tím, že primárním cílem je dosažení konsensu a podpora společných politik,
ve kterých se pak mohou promítnout národní zájmy, ale konsensuálně přijaté ostatními. Takže
pozitivním výsledkem této strategie byl vznik Barcelonského procesu a usnadnění vzniku
Unie pro Středomoří. A stejně jako u Francie, pokud se zaujme neutrální pozice (fence-sitter),
situaci to neprospívá, což se následně projevilo oslabením a pouhým udržováním
Barcelonského procesu a následně současným udržováním Unie pro Středomoří bez větších
výsledků.353
Francie, díky své exkluzivní pozici jak v Evropské unii, tak i na mezinárodní scéně,
je od Španělska (i ostatních menších členských států) odlišná třemi faktory: je schopna jednat
nezávisle, tzn. že v mnoha regionech je schopna sama ovlivňovat vývoj. Ostatní členské státy
tak mohou učinit jen skrze multilaterální instituce. Dále pro Francii je Evropská unie jen
jedním z relevantních mezinárodních institucionálních rámců, ve kterém operuje, neboť vedle
toho je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, G8, G20 či NATO. Francie (spolu s Velkou
Británií) mnohdy považuje své stálé členství v Radě bezpečnosti jako mnohem větší prioritu
než její přispění do společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Pro menší členské země, tedy
i pro Španělsko, je pak účast na společné zahraniční a bezpečnostní politice jediným
nejdůležitějším fórem, kde se mohou realizovat a zvyšovat svou viditelnost na mezinárodní
scéně. Z toho následně plyne, že Francie jedná v rámci společné zahraniční a bezpečnostní
politiky ve chvíli, kdy to nabízí větší mezinárodněpolitickou váhu jejím národním politikám,
ale pokud by to naopak znamenalo jakékoliv omezení jejího manévrovacího prostoru,
evropskou dimenzi obejde a dává přednost unilaterálním akcím. A v neposlední řadě je
Francie jako takto mocný stát schopna ovlivňovat celou řadu politik (jak v EU, tak ve světě)
oproti menším členským státům, které se jen specializují na některé oblasti, které se dotýkají
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ukázáno v první části, byly tyto citlivé oblasti zcela potlačeny.
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jejich národních zájmů.354 Ovšem byl uveden i další, velmi aktuální aspekt, a to dopad
ekonomické krize na zahraniční politiku obou zemí. Obzvláště v případě Španělska tak došlo
k jeho oslabení na mezinárodní i evropské scéně, neboť obraz „chudé země“ může být značně
poškozující. Proto byly uvedeny i strategie pro překonání tohoto obrazu i způsoby, jak má
zahraniční politika sloužit k posílení ekonomické váhy země.355
Posléze byla pozornost v rámci komparace věnována zahraniční politice Francie a
Španělska. Obě země mají ve svých zahraničních politikách definovanou oblast Středomoří a
Blízkého východu jako životní národní zájem. Podle analýzy historie a přístupu obou zemí
k tomuto

regionu

se

ukázalo,

že

je

však

mezi

nimi

rozdíl

ve

vztahu

k arabskému/muslimskému světu a islámu obecně. Ve Francii je tento vztah již dlouhou dobu
politicky velmi citlivý a vyznačuje se negativním přístupem francouzské společnosti vůči
muslimským přistěhovalcům, což se s prohlubující se ekonomickou krizí a rostoucí mocí
extrémní pravice může jen zhoršit. Naopak u Španělska tento aspekt ve vzájemných vztazích
s arabským světem nijak výrazně nefiguruje. Současně udržuje oproti Francii velmi dobré
vztahy s Tureckem a provádí i vyváženější politiku vůči Izraeli. Francie je naopak díky své
mnohem složitější koloniální minulosti a svou nezávislou arabskou politikou vnímána
komplikovaněji jako mezinárodní aktér, což ale neznamená, že by měla menší vliv. Stejně
jako Španělsko, tak i Francie z důvodu sledování svých zájmů a udržování dobrých kontaktů
se svými „sousedy“ spolupracovala s místními autoritářskými režimy. Ovšem vypuknutí
Arabského jara a reakce Francie, která na počátku nabízela vojenskou pomoc diktátorům na
potlačení protestů, a Španělska, které reagovalo velmi emocionálně a nabídlo ihned podporu,
mohou též dokázat rozdílný vztah k zemím severní Afriky.
Vedle toho byla zkoumána vzájemná spolupráce v Evropské unii. Vztahy prošly
různými fázemi od úzké spolupráce přes konflikty zpět ke spolupráci, ale obecně se dá říci, že
Španělsko v Evropské unii (i bilaterálně z důvodů čím dál větší propojenosti) Francii
potřebuje, neboť bez její podpory je pro Španělsko obtížnější získat podporu pro své plány
(pokud tedy nezvolí jiné spojence a nezmění se kontext jako například spojenectví mezi
tehdejším premiérem Aznarem a britským premiérem Tony Blairem v době, kdy byla Francie
i Německo zaměstnáno svými volbami). Znamená to, že se jedná z důvodu geografické
polohy o přirozené spojenectví, ale současně musí Španělsko respektovat silnější pozici
Francie, což znamená, že musí všechny záležitosti předem konzultovat a nevystavit Francii
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případně nějakému překvapení týkající se určité španělské iniciativy. Z toho plyne, že u obou
zemí se shodují cíle, ale liší se postupy a jednotlivé strategie.
Proto byla zkoumána i institucionální a osobní rovina, z čehož vyplynulo, na základě
zachycení osobností jednotlivých politických představitelů a personální politiky, že tento
aspekt může být jedním z možných faktorů při určování vlivu jednotlivých národních států. U
Francie se prokázalo, že jedinečná pozice francouzských prezidentů v oblasti zahraniční
politiky nemusí příliš vést k „týmové práci“ v rámci Evropské unie. Nese to s sebou nutnost
vedení, ale současně i nutkání jednat individuálně a jednostranně a nebo upřednostňovat
spolupráci jen s velkými státy bez většího zapojení evropských institucí či malých členských
zemí. Naopak u Španělska je důležitým faktorem jeho snaha o inkluzivnost, tedy zapojit do
svých iniciativ a návrhů co nejvíce aktérů a získat souhlas všech, tedy těch nejmocnějších
členských zemí a evropských institucí. Ukazuje se, že jasně definované národní zájmy, s tím
spojená hluboká expertíza a znalost zájmů evropských, definované priority politických
představitelů směrem k Evropské unii, dobrá znalost preferencí ostatních členských zemí i
evropských institucí, schopnost vyjednávat a dosahovat konsensu a vzájemné solidarity a
nakonec umění prosadit národní představitele na vysoké evropské funkce jsou důležité faktory
při zkoumání vlivu národního státu v Evropské unii. A samozřejmě aby byl obraz kompletní,
je zde třeba uvést ještě jednu skutečnost, a to otázku neformální politiky v Evropské unii.
Jedná se o velmi těžko empiricky zkoumatelnou záležitost, ale v posledních letech se již
objevily jisté pokusy.356 Z osobní zkušenosti dlouholeté spolupráce s představiteli francouzské
a španělské diplomacie, která klade důraz i na neformální jednání, konzultace a vytváření
osobních sítí, je možné i tento faktor, byť nijak empiricky nedokázaný, zahrnout do možného
posilování vlivu národních států v evropských strukturách.
Na základě konceptu evropeizace se tedy prokázalo, že i přes identické zájmy Francie
a Španělska ve Středomoří se liší strategie, které mohou zvýšit pozici národního státu
v Evropské unii. V obou případech bylo možné sledovat adaptaci a konvergenci politik při
procesu evropeizace, ale v různé míře - u Francie méně, tedy, pokud evropská politika je
v konfliktu s národní pozicí, je dána přednost unilaterálnímu postupu, u Španělska více, tedy
vždy zde existuje snaha o akomodaci národních i evropských zájmů - a současně národní
projekci směrem k evropské úrovni, kdy se též projevila rozdílnost strategií - u Francie ve
prospěch národních zájmů, u Španělska ve prospěch zájmů evropských a následně svých. U
Španělska pak mnohem hlubší proces evropeizace byl i důvodem zvýšení vlastní váhy a proto
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lze potvrdit v úvodu formulovanou hypotézu, že Španělsko i přes své slabší postavení v řadě
oblastí oproti Francii, která má identické zájmy ve Středomoří, dokázalo efektivně prosadit
své zájmy a stát se respektovaným aktérem v euro-středomořských vztazích.
V úvodu byla uvedena i třetí dimenze evropeizace, a to rekonstrukce identity, která
znamená, že se vynoří společné evropské zájmy, sdílené normy a hodnoty mezi
zahraničněpolitickými elitami členských států a že se sdílí evropské a národní zájmy.
V případě euro-středomořské politiky, pokud se vyjde z analýzy a závěrů první části
disertační práce, se tyto sdílené normy vytvořily, a stejně tak se sdílely evropské i národní
zájmy. Konkrétně to znamanelo, že elity přijaly ideu vybudovat ve Středomoří zónu míru,
stability a prosperity, podporovat proces demokratizace a deklarovat to společně v evropských
deklaracích, ale současně společně na základě různých evropských konceptů se rozhodly
sledovat své specifické ekonomické, energetické či bezpečnostní zájmy.

11 ZÁVĚR
Evropská unie se od vzniku své zahraniční a bezpečnostní politiky definovala jako
mezinárodní aktér, který je na základě své přítomnosti viditelný na mezinárodní scéně, což je
zachyceno i jednotlivými teoretickými koncepty, které byly definovány v úvodu této práce.
Vedle definice mezinárodního aktéra a přítomnosti se pak teoretické směry zabývaly otázkou
efektivního vedení zahraniční politiky Evropské unie. Byl uveden analytický model Roye H.
Ginsberga, který se snaží zkoumat rozhodovací proces, interakce mezi jednotlivými aktéry a
institucemi a současně celkový kontext. Z toho následně analyzuje vstupy modelu, které pak
vedou k výstupům, tedy ke konkrétním projevům zahraniční politiky EU. Při zkoumání
vstupů se Ginsberg zaměřuje na zdroje aktivity zahraniční politiky EU, které jsou: vnější
stimul, logika kolektivní akce, národní aktéři a evropské zájmy.
Analýza euro-středomořské politiky prokázala, že při její tvorbě jsou všechny tyto
zdroje přítomné. Nestabilita ve Středomoří je bezpečnostní hrozbou pro Evropskou unii a
představuje vnější stimul, který vedl Evropskou unii k definování a provádění svých politik
ve Středomoří. Logika kolektivní akce se též potvrdila, neboť Evropská unie a její jednotlivé
členské státy v průběhu let vždy kladly důraz na společný postup, který je pro ně výhodnější,
než kdyby postupovaly samy. V případě vzniku Unie pro Středomoří bylo obzvláště
markantní, když počáteční snahy jen o omezený počet členů byly tlakem ostatních členských
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zemí EU překonány a nová iniciativa byla zasazena do celkového rámce EU. Co se týkalo
role národních aktérů, bylo evidentní vzájemné působení národních zahraničních politik a
evropských institucí při vzniku všech středomořských iniciativ, ať už při vzniku
Barcelonského

procesu

(důležitá

role

Španělska),

Evropské

politiky

sousedství

(angažovanost Německa či Polska) či Unie pro Středomoří (klíčová role Francie). A nakonec
ve vztahu k evropským zájmům – ty vznikají ve chvíli, kdy Evropská unie vytváří politiku
nikoliv na základě vnějšího stimulu, ale na základě vnitřní dynamiky a zájmů v evropském
duchu, z čehož pak vyplývá specifická zahraniční politika.
Potvrdilo se, že euro-středomořské politiky jako výstup splňují tento specifický
evropský charakter, a to díky tomu, že se Evropská unie snažila projektovat či exportovat
svůj systém pravidel, standardů, institucí a hlavně svých hodnot do zemí ve svém sousedství.
Hlavním cílem tak bylo v evropském sousedství vybudovat zónu míru, stability a prosperity,
přičemž Evropská unie vždy předpokládala, že o to stojí i sousední země a že pro ně
Evropská unie představuje jakousi atraktivní referenci, kterou budou následovat. Nicméně
tato rétorika obsažená v evropských deklaracích a tento specifický mírový model spolupráce
byl podřízen krátkodobým bezpečnostním a ekonomickým zájmům Evropské unie. Všude
přítomné dilema evropské zahraniční politiky mezi potřebou stabilizovat a přáním
demokratizovat sousední země v průběhu vývoje euro-středomořských vztahů ukázalo, že
Evropská unie, pokud cítí své bezpečnostní a ekonomické zájmy ohrožené, podřídí vše
potřebě ochránit je před potřebou demokratizace. Proto se podle teoretického vymezení
prokázalo, že Evropská unie představuje normativního aktéra, který předpokládá, že přijetím
evropských liberálních hodnot dojde u sousedů k pozitivní změně sociální reality, tedy k míru
a stabilitě. Potvrdil se tedy konstruktivistický přístup. Současně však Evropská unie sleduje
ve svém sousedství své vzájmy, což odpovídá teoretickému vymezení tvorby a provádění
zahraniční politiky realismem a neorealismem, který tvrdí, že Evropská unie ze snahy
ovlivňovat své mezinárodní prostředí (tzv. milieu shaping) formuluje a provádí zahraniční
politiku, která představuje kolektivní pokus toto vnější prostředí formovat ve prospěch svých
zájmů (ve prospěch svých největších členů). Potvrdilo se i to, že Evropská unie formuluje a
provádí zahraniční a bezpečnostní politiku tehdy, pokud mezi členskými státy existuje
konsensus, že tato politika je v jejich zájmu (jinými slovy, že bude sledovat a chránit jejich
jednotlivé národní či evropské zájmy).
Na základě předešlých analýz se pak prokázalo, že Evropská unie je realistickým
aktérem zahaleným do normativní rétoriky. Ovšem problém nastává, když se tato rétorika
zcela míjí s realitou. Při analýze nové instituce Unie pro Středomoří se zjistilo, že Unie pro
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Středomoří opustila svou normativní agendu zahraniční politiky ve vztahu k arabským
zemím, byť byla stále obsažena v jednotlivých deklaracích, kterou předtím prováděla v Eurostředomořském partnerství. Nový návrh vycházel z pragmatismu, který na jedné straně vedl k
opomenutí reformní agendy (vyžadování ochrany lidských práv, demokratizace, podpora
občanské společnosti či dodržování mezinárodního práva), který se ale na straně druhé snažil
předejít problémům, které byly charakteristické pro předcházející euro-středomořskou
spolupráci a které blokovaly vzájemnou spolupráci. Nové institucionální nastavení Unie pro
Středomoří tak nakonec vycházelo vstříc arabským zemím, čímž se potvrdila první hypotéza,
která tvrdila, že skrze Unii pro Středomoří Evropská unie přispěla k podpoře autoritářských
režimů v zemích severní Afriky a Blízkého východu.
Poté se analyzovala Evropská politika sousedství, která byla dlouhou dobu
vyzdvihována jako politika, která svým diferencovaným bilaterálním přístupem přesně řešila
potřeby té které sousední země a výborně doplňovala multilaterální Barcelonský proces a
poté Unii pro Středomoří. Byl v ní definován koncept pozitivní kondicionality a
ekonomickými nástroji byly dohody o vytvoření zón volného obchodu. Následná analýza
ukázala, že země jižního a východního Středomoří preferují bilaterální vztahy v rámci
Evropské politiky sousedství, neboť akční plány sice deklaratorně obsahují politická
prohlášení, ale jinak se vyjednávání a vzájemná spolupráce řídila pragmatismem. Arabské
státy tak měly mnohem větší možnost bilaterálně vyjednat výhodnější podmínky než v rámci
multilaterálního fóra předešlého Barcelonského procesu. Což se pak projevovalo tím, že nijak
nereformovaly své politické systémy ani nijak nepodporovaly domácí proreformní síly a
tudíž koncept politické kondicionality měl v autoritářských režimech nejmenší dopad.
Z ekonomického hlediska byly v Evropské politice sousedství propagovány jako
nástroje k prosperitě místních obyvatel dohody o vytvoření zón volného obchodu, které měly
vést k odstranění překážek obchodu, dále zvýšení investic, liberalizace služeb a privatizace
státních podniků. Nicméně dopad těchto neoliberálních reforem byl pozitivní pro vládnoucí
vrstvy režimu, které z této liberalizace a hlavně privatizace profitovaly, a naopak negativní
pro široké obyvatelstvo, kdy se prohlubovaly rozdíly v příjmech, rostla nezaměstnanost,
inflace a s ním spojený růst cen potravin a celkově narůstala frustrace z nemožnosti změnit
politické představitele, kteří úzce spolupracovali s Evropskou unií a mediálně toho značně
využívali. Tato frustrace a ztráta naděje na lepší život pak vygradovala propuknutím revolucí
a svržení dosavadních režimů, čímž se potvrdila druhá hypotéza, která předpokládala, že
aplikováním konceptů Evropské politiky sousedství, určených pro zajištění stability a
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prosperity sousedních zemí, Evropská unie paradoxně přispěla k propuknutí tzv. Arabského
jara.
Poté se pozornost zaměřila na model liberální demokracie, který Evropská unie
považuje za morální a správný s potřebou „exportovat“ ho i do dalších zemí a regionů. Byla
rozebrána politická i ekonomická rovina liberální demokracie a došlo se k závěru, že v rámci
zahraniční politiky Evropské unie je jako součást sledování evropských zájmů aplikován
ekonomický neoliberální koncept jako historicky úspěšný koncept, který ale přispěl
k diskreditaci evropské zahraniční politiky.
Následovala analýza dopadu Arabského jara na zahraniční politiku Evropské unie a
zjistilo se, že vážná ekonomická krize začala měnit způsob vedení evropské zahraniční
politiky. Výchozím bodem je nyní vidina krátkodobého ekonomického zisku a soutěžení o
kontrakty a přístup na rostoucí trhy, což vedlo k závěru, že reakce EU na aktuální
ekonomickou krizi a nový způsob vedení zahraniční politiky (ve Středomoří) není
v dlouhodobém zájmu Evropské unie.
A nakonec se v první části disertační práce došlo k závěru, že nevyřešené dilema
duálního přístupu je celkovým důvodem neefektivity zahraniční politiky Evropské unie a
ztráty důvěryhodnosti EU jako mezinárodního aktéra a nezměnilo se ani zásadními změnami
vnějšího kontextu. Evropská unie tak stojí před dvěma problémy. Za prvé, aplikováním
duálního přístupu, tedy normativní rétorika Evropské unie na jedné straně, a realistické zájmy
členských zemí skryté v této rétorice na straně druhé, vede k neefektivitě zahraniční politiky
EU jako celku (tedy k nesplnění definovaných cílů), neboť nejenže sousední státy vidí
sledování evropských vlastních zájmů a nedodržování normativních konceptů, když se
dostanou do konfliktu s těmito zájmy, ale Evropská unie se může vydat na cestu morálního
tažení ve jménu ochrany svých hodnot. To zákonitě vyvolá negativní reakce ostatních
mezinárodních aktérů, jejichž morální a hodnotový systém je odlišný. To následně může zcela
ochromit zahraniční politiku Evropské unie, neboť se nejedná o klasický stát, a tedy ani o
klasickou zahraniční politiku.
Ve druhé části disertační práce se srovnávaly přístupy Francie a Španělska, kterými se
snažily tyto země ovlivnit tvorbu a provádění evropské zahraniční politiky ve Středomoří. Byl
aplikován koncept evropeizace, který prokázal, že i přes identické zájmy Francie a Španělska
ve Středomoří se liší strategie, které mohou zvýšit pozici národního státu v Evropské unii.
V případě Francie se ukázalo, že pokud je evropská politika v konfliktu s národní pozicí, je
dána přednost unilaterálnímu postupu, v případě Španělska naopak vždy existuje snaha o
akomodaci národních i evropských zájmů. U Španělska pak mnohem hlubší proces
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evropeizace byl i důvodem zvýšení vlastní váhy v evropských institucích i ve
středomořském regionu.
Komparace Španělska a Francie na tvorbu této politiky ale neměla za cíl ukázat, zda
tyto státy jsou za současné problémy zahraniční politiky EU tak či onak zodpovědné, neboť
evropská zahraniční politika představuje kolektivní dimenzi. Ale bylo poukázano na dvě
možné skutečnosti. Za prvé, že evropská úroveň se stala prostorem, kam jednotlivé členské
státy vkládají své normativní představy jako ochrana lidských práv, podpora demokracie či
redukce chudoby, aby se samy příliš nezdiskreditovaly, neboť jako národní státy mají
v různých oblastech své životní, realisticky definované zájmy jako ochrana před migrací,
ochrana svých trhů či zajištění energetické bezpečnosti a je pro ně komplikované sledovat obě
agendy.
A za druhé, při aplikaci konceptu evropeizace se ukázalo, že interakce mezi
evropskou a národní úrovní může vést k vynoření společných evropských zájmů, sdílených
norem a hodnot mezi zahraničněpolitickými elitami a současně ke sdílení národních zájmů.
V případě euro-středomořské politiky se tyto sdílené normy vytvořily, a stejně tak se sdílely
evropské i národní zájmy. Konkrétně to znamanelo, že elity přijaly ideu vybudovat ve
Středomoří zónu míru, stability a prosperity, přenášet specifický model mírové spolupráce do
sousedních regionů, podporovat proces demokratizace a deklarovat to společně v evropských
deklaracích, ale současně společně na základě různých evropských konceptů se rozhodly
sledovat své specifické ekonomické, energetické či bezpečnostní zájmy.
Z toho všeho plyne, že před Evropskou unií skutečně stojí vážný úkol. Členské státy
v rámci svých zahraničních politik legitimně sledují své národní zájmy, ale problém nastává,
pokud se tyto zájmy dostávají na evropskou úroveň a jsou skryté v normativní rétorice. Bude
se muset zcela nově definovat koncept, který normativní i realistickou dimenzi spojí tak, že
bude Evropská unie vést efektivní a důvěryhodnou zahraniční politiku. A stejně jak bylo
uvedeno, že evropská zahraniční politika záleží na jednotlivých členských státech, tak i tento
úkol společně s evropskými institucemi leží na těchto státech. Evropská unie může sloužit
jako inspirace pro mírovou spolupráci a jako užitečný nástroj pro zvýšení vlivu, prestiže či
moci, ale ukázalo se, že obojí má své limity.
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SUMMARY
In the first part of the dissertation the European Union was analysed as an
international actor who conducts its characteristic foreign policy. The focus was on the
Mediterranean and on the European initiatives in this region that were supposed to lead to
creation of zone of peace, stability and prosperity. However, when the Arab spring broke out,
the limits of these concepts were revealed. As a result there is a need to newly define content
of the European foreign policy which is currently concentrated only on short-term economic
gains and realistic objectives due to the ongoing economic crisis.
The foreign policy is not defined by the European Union but by its member states
who consider the EU as an instrument for collective defense of economic interests in the
context of global economy. Also it serves as an instrument for milieu shaping and finally the
foreign policy is used by the member states to enhance their influence and prestige as it was
analysed in the second part. The analysis of the Euro-Mediterranean relations has showed that
the foreign policy of the EU has become ineffective and less credible. The following
comparison of Spain and France did not have the objective to state which state should be
responsible for this failure because the European foreign policy represents a colective
dimension. However, there are two facts. Firstly, the European level can serve as a special
space where the member states project their normative ideas about the protection of human
rights, democratization or reduction of poverty in order to allow member states to pursue their
realistic interests. The dissertation has shown a dilema between realistic and constuctivistic
aproaches that can cause the ineffectiveness of the European foreign policy.
Secondly, the concept of europeanization was applied. It was confirmed that a
deeper europeanization of a member state can raise its international profile, as it has been the
case of Spain. Moreover, the interaction between national and European level can lead to the
creation of common interests and values. The European elites have decided to create the zone
of peace, stability and prosperity in the Mediterranean but simultaneously they have decided
to continue in pursuing their materialistic, realistic objectives and interests which cause the
conflict between retorics and the reality. Therefore the European Union should newly define
foreign policy concepts for the future which would be more credible and more effective both
for the European states and the international partners.
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