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Úvod
Ve této bakalářské práci se zaměřím na bezpečnostně-politický rozměr 

vztahů Evropské unie s jejím jižním a jihovýchodním sousedstvím zahrnující 

země Severní Afriky a Blízkého východu. Tento vztah byl v roce 1995 

institucionalizován jako Euro-středomořské partnerství a od té doby hovoříme

o tzv. barcelonském procesu. Politické a bezpečnostní partnerství tvoří první 

pilíř barcelonského procesu. Přestože v této oblasti nebylo dosaženo takového 

pokroku jako v rámci zbylých dvou pilířů, ekonomického a kulturně- 

sociálního, jedná se bezesporu o oblast klíčovou a pro vztahy obou břehů 

Středozemního moře rozhodující. V roce 2005 se konal slavnostní euro- 

středomořský summit na nejvyšší úrovni. Domnívám se tedy, že je vhodná 

doba pro rekapitulaci a analýzu uplynulých deseti let snah o vybudování 

efektivního partnerství.

Vycházím z předpokladu, že vztahy EU s jejím středomořským 

sousedstvím jsou a nadále budou ve středně a dlouhodobé perspektivě určující 

zvláště v bezpečnostní rovině. Považuji proto analýzu středomořské politiky 

Evropské unie, stejně tak jako analýzu reakcí, které tato politika vyvolává, za 

klíčovou. Domnívám se, že pro budoucnost Evropy je stabilita a 

předvídatelnost v této oblasti přímo životně důležitá. V rámci politicko- 

bezpečnostní spolupráce se ukazují jako zvláště problematické otázky 

politických reforem u partnerských středomořských zemí, bezpečnostně- 

vojenská spolupráce, důsledky asymetrického populačního růstu, ilegální 

migrace, šíření islámského terorismu a zvláště izraelsko-palestinský konflikt.

Záměrem mé práce je popsat a analyzovat uplatňování nástrojů 

bezpečnostně-politické dimenze Euro-středomořského partnerství ve vztahu 

к naplňování cílů stanovených v Barcelonské deklaraci z listopadu 1995. Rád 

bych především zjistil do jaké míry jsou jednotlivé nástroje partnerství vhodné 

к dosahování daných cílů a kde se nacházejí příčiny případných selhání. Rád 

bych na tomto místě formuloval hypotézu, že bilaterální vztahy v rámci 

partnerství (ve formátu EU + partnerský stát) jsou mnohem efektivnější než 

spolupráce na multilaterální úrovni všech partnerů společně. Tuto hypotézu 

stavím především na pozorování toho, že bilaterální spolupráce (EU+1) 

založená na asociačních dohodách a rozvíjející se především v ekonomické
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oblasti je mnohem progresivnější v dosahování barcelonských cílů, nežli je 

tomu v případě multilaterální spolupráce (EU+10) zejména v oblasti 

bezpečnostně-politické.

V samotné práci nejprve popíši vlastní text Barcelonské deklarace, 

jehož jednotlivá ustanovení o cílech partnerství jsou klíčová pro následující 

analýzu. V rámci první kapitoly se budu deskriptivní metodou věnovat 

základní struktuře Euro-středomořského partnerství a obecným rysům jeho 

vývoje. Ve stěžejní druhé kapitole se budu postupně věnovat detailnímu 

rozboru vývoje bezpečnostně-politické agendy barcelonského procesu, dále 

politickému rozměru bezpečnostního dialogu a konečně aktivitám rozvíjeným 

v bezpečnostně-vojenské oblasti.

Tento převážně deskriptivní materiál připraví podklad pro závěrečnou 

třetí kapitolu, v níž budu nejprve analyzovat problematické momenty výše 

popsaného procesu a konečně podrobím jednotlivé bezpečnostně-politické 

nástroje posouzení, zda vedou к daným cílům. V závěrečné části pak budu 

moci i odpovědět na otázku, zda bilaterální nástroje jsou efektivnější než 

multilaterální. Kritériem tohoto hodnocení je prostá úspěšnost v dosahování 

daných cílů. Jak již z přehledu struktury práce vyplívá, zahájím svou analýzu 

až podpisem Barcelonské deklarace roku 1995. Vědomě tak ponechávám 

stranou dlouhý vývoj, který к tomuto podpisu vedl. Svou pozornost nebudu 

věnovat ani některým determinantám středomořských vztahů, které souvisejí 

s koloniální minulostí. Budu uplatňovat výhradně výslednou perspektivu 

Evropské unie bez zvláštního ohledu na národní perspektivu členských států.

Při zpracovávání problematiky bezpečnostně-politické dimenze Euro- 

středomořského partnerství je bezpochyby základním pramenem samotná 

Barcelonská deklarace. V práci budu pracovat i s dalšími dokumenty Evropské 

unie. Z faktografického hlediska jsou důležité oficiální internetové stránky 

Evropské komise a oficiální brožury, které Komise vydává. Sem patří zejména 

Euromed Information Notes, Europe and the Mediterranean: Towards a Closer 

Partnership, The Barcelona Process, 5 years on -  1995-2000, The Europe- 

Mediterranean partnership: 2001 Review či The Barcelona Process: Ten Years 

On. V deskriptivní části popisující vývoj bezpečnostně-politické agendy budu 

vycházet především z komplexní monografie Svena Biscopa, Euro- 

Meditarranean Security. A Search for Partnersip, a z nepublikované diplomové
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práce Lucie Pazderkové, Euro-středomořské partnerství. V části věnované 

politickému dialogu se budu opírat především o analytické stati Rosy 

Balfourové, Democracy and Securty in the Mediterranean: Recent Policy 

Developements, a Andrease Marchettiho, Promoting Good Governance. Obě 

tyto práce byly publikované ve významných sbornících věnovaných aktuálním 

otázkám barcelonského procesu. V případě bezpečnostně-vojenské spolupráce 

budu primárně vycházet ze studie Martina Ortegy, The Euro-Mediterranean 

Dialogue and the EU’s Common Security and Defence Policy, jež vyšla ve 

vlivném analytickém sborníku, jehož je autor též editorem. V závěrečné 

kapitole, jež analyzuje problematické momenty barcelonského procesu a 

hodnotí adekvátnost jejích nástrojů, si opět beru к ruce nezbytnou monografii 

Euro-Meditarranean Security. A Search for Partnersip od Svena Biscopa.

Z periodických titulů budu čerpat zejména ze studií českého odborníka 

na tuto problematiku, Jaroslava Bureše, který v letech 2000 a 2001 publikoval 

v Mezinárodních vztazích a Mezinárodní politice. Spíše okrajově použiji i stati 

uveřejněné v European Foreign Affairs Review.
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1. Euro-středomořské partnerství
Partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi v jejím středomořském 

sousedství je od roku 1995 rozvíjeno na základě Barcelonské deklarace, jež je 

základním dokumentem, který definuje principy, cíle a obecné nástroje tzv. 

barcelonského procesu. Chceme-li posoudit dosavadní úspěšnost bezpečnostně 

-politické dimenze tohoto procesu a identifikovat jeho problematické 

momenty, je nutné vycházet právě z tohoto textu jakožto normativního 

základu.

Barcelonská deklarace byla přijata na euro-středomořské konferenci 

ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie (EU-15) a dvanácti 

partnerských států středomořského regionu. Jak již název deklarace napovídá, 

summit se konal ve španělské Barceloně a to 27. a 28. listopadu 1995. Za EU 

jsou pod deklarací podepsáni ministři zahraničních věcí tehdejší patnáctky. 

Dvanáct partnerů středomořského regionu tvoří abecedně řazeno Alžírsko, 

Egypt, Izrael, Jordánsko, Kypr, Libanon, Malta, Maroko, Palestinská 

samospráva, Sýrie, Tunisko a Turecko.1 Deklarace tvoří široký rámec pro 

vzájemné politické, ekonomické a kulturní vztahy.2

1.1 Barcelonská deklarace
Samotná deklarace3 se skládá z pěti základních částí: (1) preambule 

uvádějící motivy pro spolupráci a hodnoty, na nichž by mělo být partnerství 

postaveno; (1-3) následují 3 oblasti či aspekty partnerství4 -  politicko- 

bezpečnostní, ekonomicko-finanční a sociálně-kulturně-lidské; (4) následující 

část deklarace hovoří o výstupech konference; (5) к deklaraci je přiložen i 

pracovní program vymezující nástroje a konkrétní opatření barcelonského 

procesu.

V preambuli deklarace signatářské státy zdůrazňují strategickou 

důležitost Středomoří a vyjadřují svou vůli dát středomořským vztahům nový 

rozměr založený na spolupráci a solidaritě. Signatáři deklarují, že jsou si

1 Od 1. května 2004, kdy se Malta a Kypr staly plnými členy EU, již nevystupují v roli 
partnerských zemí. Turecko, jakožto kandidátská země EU vyjednávající od 3. října 2005 o 
členství, má specifické postavení.
2 Europe and the Mediterranean: Towards a Closer Partnership, European Communities, 2003, 
str. 5
3 Barcelona Declaration & Work Programme, Euro-Mediterranean Conference, 1995
4 Dále v textu označované také jako koše, pilíře, dimenze či roviny ESP.
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vědomi nových politických, ekonomických a sociálních problémů na obou 

stranách Středomoří, které vytvářejí společné výzvy žádající si společně 

koordinovanou odpověď. S tímto vědomím chtějí signatáři vybudovat trvalý 

rámec pro multilaterální vztahy a rozvíjet a posilovat již existující vztahy 

bilaterální. Obecným záměrem Euro-středomořského partnerství (dále jen ESP) 

je „přeměnit Středomoří v oblast dialogu, výměny a spolupráce zaručující 

mír, stabilitu a prosperitu,5 což vyžaduje posilování demokracie a respektu 

к lidským právům, udržitelný a vyvážený ekonomický a sociální rozvoj, 

opatření к boji s chudobou, podporování hlubšího porozumění mezi 

kulturami“6. Deklarace vymezuje cíle ESP ve třech kapitolách. S ohledem na 

téma této práce se podrobněji zaměřím na první z nich.

1.2 Politické a bezpečnostní partnerství
První kapitolou je politické a bezpečnostní partnerství. Jako společné 

hodnoty, které mají být rozvíjeny a posilovány, jsou jmenovány mír, stabilita a 

bezpečnost. Cílem této dimenze ESP je založení společného prostoru míru a 

stability prostřednictvím posílení politického a bezpečnostního dialogu 

v pravidelných intervalech a stejně tak i cestou pojmenování společných cílů 

v oblasti vnitřní i vnější stability.7

V nej delší části kapitoly o politické a bezpečnostní dimenzi ESP jsou 

vyjmenovány principy, ke kterým se partnerské státy hlásí. Jsou rozděleny do 

dvanácti oblastí:

1) jednání ve shodě s Chartou OSN, Univerzální deklarací lidských 

práv a dalšími zdroji mezinárodního práva,

2) rozvíjení právního státu a demokracie s ohledem na politická, socio- 

kulturní, ekonomická a právní specifika každého partnerského státu,

3) respektování a zaručování lidských práv a základních svobod včetně 

nepřípustnosti diskriminace na základě vyznání či pohlaví,

4) dialog a informační výměna v oblasti lidských práv, základních 

svobod, rasismu a xenofobie,

5 Tučným písmem vyznačeno autorem. Jedná se stručné vyjádření cíle barcelonského procesu.
6 Barcelona Declaration (1995)
7 Barcelona Declaration (1995)
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5) respektování a zaručování různorodé a pluralitní společnosti, 

rozvíjení tolerance a potírání ne tolerance s důrazem na vzdělávání 

v této oblasti,

6) respekt к suverenitě a rovnosti každého státu dle mezinárodního 

práva,

7) respekt к rovným právům lidí a jejich právu na sebeurčení,

8) odmítnutí jakékoli formy přímé či nepřímé intervence do vnitřních 

záležitostí partnerských států,

9) respektování teritoriální integrity a jednoty,

10) urovnávání sporů mírovými prostředky a odmítnutí násilných 

řešení,

11) spolupráce v prevenci a boji proti terorismu,

12) společný boj proti organizovanému zločinu a drogové kriminalitě8.

V samostatné pasáži se partnerské země hlásí ke společnému postupu 

proti rozšiřování jaderných, chemických a biologických zbraní. Současně 

vyjadřují své úsilí o vytvoření blízkovýchodní zóny bez zbraní hromadného 

ničení a jejích nosičů. Vedle toho v textu zaznívá i odmítnutí nepřiměřeného 

vyzbroj ování konvenčními zbraněmi.

V závěru kapitoly zaznívá odhodlání к rozvoji dobrých sousedských 

vztahů a podpoře procesů vedoucích ke stabilitě, bezpečnosti, prosperitě a 

regionální a subregionální spolupráci. Cílový stav je pojmenován jako „oblast 

míru a bezpečnosti ve Středomoří“ zatímco v dlouhodobé perspektivě text 

hovoří dokonce o „Euro-středomořském paktu“. Velmi obecně a neurčitě jsou 

zde již uvedeny nástroje bezpečnostně-politického9 partnerství, j imiž mají být 

spolu s dialogem i prostředky budování důvěry a bezpečnosti.10

8 Barcelona Declaration (1995)
4 Ve většině textu budu používat termín „bezpečnostně-politický“ v obecném smyslu 
politického a bezpečnostního partnerství ESP. V souvislosti s ryze bezpečnostními tématy 
charakteru „hard“ security budu používat buď adjektivum „bezpečnostní“ nebo „bezpečnostně- 
vojenský“.
10 Barcelona Declaration (1995)
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1.3 Ekonomické a finanční partnerství
Druhou a nutno říci nejdelší kapitolou Barcelonské deklarace tvoří 

ekonomické a finanční partnerství, jež má vytvořit oblast sdílené prosperity. 

Jako své dlouhodobé cíle definuje (a) urychlení udržitelného socio

ekonomického rozvoje, (b) zlepšení životních podmínek, zvýšení 

zaměstnanosti a zmírnění propasti v rozvoji euro-středomořského regionu a (c) 

podporu regionální spolupráce a integrace.

Těchto cílů má být dosaženo (a) postupným vytvořením zóny volného obchodu 

mezi euro-středomořskými partnery do roku 2010, (b) ekonomickou spoluprácí 

a koordinovanou činností v klíčových hospodářských oblastech a (c) 

podstatným zvýšením finanční podpory ze strany EU.11

1.4 Sociální, kulturní a lidské partnerství
Třetí kapitolu tvoří sociální, kulturní a lidské partnerství, jež má rozvíjet 

lidské zdroje, podporovat porozumění mezi kulturami a výměnu mezi 

občanskými společnostmi na obou březích Středomoří.12 Vedle vyloženě 

sociálních a kulturních cílů, jakými jsou podpora vzdělávání, zdravotnictví, 

aktivit občanské společnosti či výměnných programů pro mládež, se tato 

kapitola zabývá znovu i oblastmi, jež bychom řadili mezi bezpečnostně- 

politické problémy -  ilegální migrace, mezinárodní kriminalita a dokonce 

terorismus. Lze říci, že první kapitola se věnuje více tématům povahy „hard“ 

security a tato třetí spíše „soft“ security.13

V závěru deklarace se signatářské státy zavazují к tomu, že jejich ministři 

zahraničních věcí se budou pravidelně setkávat, aby jednak dohlíželi na plnění 

závazků této deklarace a zároveň určovali opatření к dosažení těchto závazků. 

Zároveň je zde zmíněn nejdůležitější nástroj celého Barcelonského procesu, 

jimž je vedle přímé finanční podpory z EU dialog, setkávání, konzultování, 

vzájemné informování a školení na všech úrovní veřejné správy a občanské 

společnosti.

11 Barcelona Declaration (1995)
12 Barcelona Declaration (1995)
13 Tyto termíny z anglického jazyka nebudu překládat, jelikož jsou v odborné literatuře běžně 
užívány v anglickém znění,
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1.5 Pracovní program Barcelonské deklarace
V bezpečnostně-politické rovině pracovní program přichází s velmi 

obecnými závěry. Především zadává vysokým představitelům, aby se již 

v první polovině roku 1996 poprvé sešli a zahájili politický dialog o vhodných 

nástrojích a metodách к uskutečňování principů uvedených v deklaraci. 

Současně měli vypracovat praktické návrhy pro schůzku ministrů zahraničí 

partnerských zemí. Vedle toho měly být povzbuzeny různé zahraničně 

politické instituty v celém regionu, aby spolu navázaly spolupráci a v průběhu 

roku 1996 vytvořily funkční síť.14

V oblasti ekonomicko-finanční spolupráce dominuje cíl vytvořit euro- 

středomořskou zónu volného obchodu. Za tímto účelem měla být zahájena 

harmonizace celních pravidel, procedur a obchodních standardů, dále 

odstranění obchodních překážek a navázání spolupráce mezi statistickými 

úřady. Program dále vyjmenovává oblasti, na které se budou vztahovat 

investiční programy. Patří sem zemědělství, doprava, energetika, 

telekomunikace a informační technologie, regionální plánování, turistika, 

životní prostředí, věda a technologie, voda a rybářství.15

Kulturně-sociální rovina je v pracovním programu pokryta následujícími 

oblastmi, v rámci nichž mají vznikat různé projekty a programy: samospráva a 

regiony, dialog mezi kulturami a civilizacemi, média, mládež, výměna mezi 

občanskými společnostmi, sociální rozvoj, zdraví a migrace (zahrnující jak již 

bylo uvedeno výše i problémy nelegální imigrace, pašování drog, organizovaný 

zločin a terorismus).16

V závěrečné části pracovního programu je ještě vyzdvižena role euro- 

středomořského parlamentního dialogu, jehož iniciátorem má být především 

Evropský parlament. Svou roli v celém procesu má hrát i Hospodářský a 

sociální výbor Evropské unie.17

14 Barcelona Declaration (1995)
15 Barcelona Declaration (1995)
16 Barcelona Declaration (1995)
17 Barcelona Declaration (1995)
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1.6 Struktura Euro-středomořského partnerství
Jednotlivé konkrétní nástroje ESP v mnohém vyplývají z pracovního 

programu Barcelonské deklarace, některé se však v praxi vyvíjely způsobem, 

jež deklarace nepředjímala. Nástroje barcelonského procesu lze rozdělit na dvě 

vzájemně se doplňující roviny -  bilaterální a regionální (resp. multilaterální) .18 

Na bilaterální úrovni buduje Evropská unie své vztahy s každou partnerskou 

zemí zvlášť na principu EU+1. Nejdůležitějším příkladem jsou euro- 

středomořské asociační dohody, které EU vyjednává s každým partnerem 

individuálně s ohledem na jeho politická, ekonomická a kulturně-sociální 

specifika. Na regionální úrovni je podporována spolupráce a integrace 

partnerských zemí mezi sebou v oblastech, které je spojují. Můžeme pak 

hovořit o multilaterální spolupráci jih-jih na jedné straně a multilaterální 

spolupráci sever-jih ve smyslu EU+partnerské země.

Hlavním orgánem, který má na starosti řízení multilaterální a regionální 

dimenze barcelonského procesu je Euro-středomořský výbor, který je složen 

z vysokých činitelů Evropské komise a zástupců partnerských států. Výbor se 

schází pravidelně třikrát za půl roku a předsedá mu vždy v daném pololetí 

předsedající země EU.19

Dalším klíčovým orgánem ESP je Evropská komise. Generální ředitelství 

Komise pro vnější vztahy zodpovídá zvláště za realizaci závěrů a rozhodnutí 

Výboru a ministerských schůzek. Finanční zajištění procesu, zvláště různých 

MEDA projektů, má v kompetenci Úřad pro spolupráci EuropeAid. Od svého 

vzniku je součástí Barcelonského procesu i Evropská politika sousedství, jež 

„staví na barcelonských cílech a nástrojích a posiluje naši [tedy EU] spolupráci 

s každou zemí individuálně“, jak uvádí komisařka pro vnější vztahy Benita 

Ferrero-W aldner.20

Hlavním finančním nástrojem barcelonského procesu je tzv. MEDA 

(mésures d’ajustement) a její jednotlivé programy a projekty. Na bilaterální 

úrovni MEDA finančně podporuje ekonomickou transformaci a přispívá 

к vyrovnání sociálních důsledků, které přinášejí strukturální změny. Regionální 

programy MEDA financují síť zahraničně politických výzkumných institucí

18 Europe and the Mediterranean: Towards a Closer Partnership (2003) str. 5
19 Europe and the Mediterranean: Towards a Closer Partnership (2003), str, 6
20 The Barcelona Process: Ten Years On, European Commission, Brussels 2005, str. 1
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EuroMeSCo, podporuje spolupráci mezi obchodními komorami a 

zaměstnaneckými organizacemi, dotuje regionální programy např. v oblasti 

životního prostředí a podporuje programy výměny mladých lidí a uchovávání 

kulturního dědictví. MEDA projekty jsou koordinovány s Evropskou investiční 

bankou, se Světovou bankou a vlastními programy jednotlivých států.21

1.7 Vývoj barcelonského procesu
Vývoj barcelonského procesu lze na jedné straně shrnout jako řadu 

multilaterálních a regionálních konferencí, zvláště ministerských euro- 

středomořských a dalších resortních konferencí, a plnění jejích závěrů a na 

druhé straně jako pokrok v uzavírání asociačních dohod a s tím související 

rozšiřování zóny volného obchodu ve středomořském regionu.

První dva roky barcelonského procesu lze charakterizovat jako období 

deklarativních a slavnostních prohlášení, kdy plnění cílů a uplatňování 

stanovených nástrojů probíhalo jen váhavě a nedůsledně.22 Ambice a odhodlání 

postupně začaly narůstat a později dokonce někteří neváhali ESP 

z ekonomického hlediska přirovnat к severoamerické zóně volného obchodu 

NAFTA." Lze říci, že od druhé poloviny roku 1998 začala další fáze ve vývoji 

barcelonského procesu, která spočívala především ve vystřízlivění a obratu 

к více reálným očekáváním a požadavkům na celý proces. Tento obrat byl 

patrný zvláště od třetí euro-středomořské konference ve Stuttgartu v dubnu

1999. Především se zvýšila efektivita jednání a byly patrné konkrétní výsledky. 

Asociační dohody byly rychleji vyjednány a přijímány a byly aplikovány nové 

MEDA projekty. V rámci politicko-bezpečnostní kapitoly byla věnována 

pozornost přípravě Charty pro mír a spolupráci. Mezníkem pak byl červen roku

2000, kdy Evropská rada přijala Společnou strategii EU vůči středomořskému 

regionu.24 Patrný byl také jasný zájem úzce propojit ESP se Společnou 

zahraniční a bezpečnostní politikou (CFSP).25

21 The Europe-Mediterranean partnership: 2001 Review, European Communities, 2002, str. 22
22 Bureš, Jaroslav, Bezpečnostní, politické a kulturní aspekty evro-středomořského partnerství 
in Mezinárodní vztahy 1/2001, str. 58
23 Projev Chrise Pattena v Paříži 15. 6. 2000.
24 EU Common Strategy on the Mediterranean Region, European Council, 2000
25 Bureš (2001a), str. 58
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Jak již bylo uvedeno nejdůležitějším fórem jsou euro-středomořské 

konference ministrů zahraničních věcí všech 27 států (stav před rozšířením EU 

v květnu 2004, poté 35 států). Hlavním cílem ministerských konferencí je 

revidovat dosavadní postup barcelonského procesu a vydávat formální závěry, 

v nichž předsednictvo navrhuje další postup uplatňování nástrojů ESP. 

Ministerské konference připravuje již výše zmíněný Euro-středomořský výbor.

Od roku 1995 proběhlo již 7 oficiálních euro-středomořských konferencí 

ministrů zahraničních věcí. První konference se konala 27. a 28. listopadu 1995 

v Barceloně a jejím hlavním výstupem byla samotná Barcelonská deklarace. 

Libye stíhaná mezinárodními sankcemi nebyla na konferenci pozvána. Popis a 

rozbor následujících šesti konferencí se zřetelem na bezpečnostně-politické 

aspekty jejich agendy je podrobně rozpracován v kapitole 2.1 Vývoj 

bezpečnostně-politické agendy ESP.

Vedle oficiálních euro-středomořských konferencí ministrů zahraniční se 

uskutečnilo také několik neformálních, avšak neméně důležitých summitů.

V lednu 1998 proběhala euro-středomořská ministerská konference o 

regionální spolupráci ve Valencii. Téhož roku v červenu se uskutečnila ad hoc 

ministerská konference v Palermu a v květnu 2000 se konalo v Lisabonu 

„think-tank“ setkání ministrů zahraničních věcí ESP. V listopadu 2001 

hostoval ministerský summit Brusel. V květnu 2003 se konala mezidobá 

konference na Krétě a v květnu 2004 v Dublinu. Koncem listopadu 2004 se 

v Haagu setkali ministři poprvé v novém složení -  25 z Evropské unie a 10 

z partnerských zemí. Hlavní náplní schůzky bylo zorganizování „roku 

Barcelony“ v souvislosti s desátým výročím euro-středomořské spolupráce pod 

hlavičkou barcelonského procesu.

Mezi tyto multilaterální konference patří i summity resortních ministrů. 

Dosud proběhly dvě konference věnované otázkám kultury -  v roce 1996 

v Boloni a v roce 1998 na Rodu. Ministři průmyslu se setkali v roce 1996 

v Bruselu, roku 1998 v Klagenfurtu, roku 2001 v Limassol a roku 2002 v 

Malaze. Otázkami informační společnosti se zabývala konference v roce 1996 

v Římě. Ministři energetiky se setkali v roce 1996 v Terstu a roku 1998 

v Bruselu. Problematice lokálních vodních zdrojů se věnovala konference

26 Euro-Mediterranean Partnership -  oficiální stránky Evropské komise 
(http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm)
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v roce 1996 v Marseille a roku 1999 v Turíně. Životní prostředí se stalo 

tématem summitu v Helsinkách roku 1997 a v Aténách roku 2002. Ministři 

zdravotnictví se setkali zatím jen jednou v roce 1999 v Montpellier. Obchodu
• • 27se věnovaly konference v Bruselu roku 2001 a o rok později v Toledu.

Bilaterální dimenze barcelonského procesu spočívá v uzavírání 

asociačních dohod mezi Evropskou unií a jednotlivými partnerskými zeměmi. 

Z 12 partnerských států mají Kypr, Malta a Turecko výjimečné postavení. 

Podpis jejich asociačních dohod se datuje do 60. a 70. let a jsou v nich 

obsaženy články na základě, kterých jsou Kypr a Malta od května roku 2004 

členy EU a Turecko od roku 1999 kandidátskou zemí a od 3. října 2005 

vyjednává s Bruselem o členství.

Palestinská samospráva podepsala prozatímní asociační dohodu o 

obchodu a spolupráci s Evropským společenstvím v únoru 1997 a téhož roku 

v červenci vstoupila v platnost. Asociační dohoda s Tuniskem byla podepsána 

v roce 1995 a vstoupila v platnost v březnu 1998. V lednu 1999 byla podepsána 

asociační dohoda s Marokem, která vstoupila v platnost v březnu 2000. Izrael 

podepsal euro-středomořskou asociační dohodu v listopadu 1995 a dohoda 

vstoupila v platnost v červnu 2000. S Jordánském byla asociační dohoda 

podepsána v listopadu 1997 a vstoupila v platnost v květnu 2002. Egypt 

podepsal asociační dohodu v červnu 2001, v platnost vstoupila v červnu

2004 . Asociační dohody s Alžírském (podpis v dubnu 2001) a s Libanonem 

(podpis v červen 2002) dosud nevstoupily v platnost. Sýrie asociační dohodu 

parafovala teprve v říjnu 200429.

27 Euromed Information Notes, European Communities 2002
28 Europe and the Mediterranean: Towards a Closer Partnership (2003), sir. 12-25
29 Euro-Mediterranean Partnership -  oficiální stránky Evropské komise
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2. Politické a bezpečnostní partnerství 1995 - 2005
Úvodem této podkapitoly přehledně shrnu vývoj a pokrok bezpečnostně- 

politické agendy euro-středomořských konferencí se zvláštním zřetelem na 

první euro-středomořský summit na nejvyšší úrovni (2.1 Vývoj bezpečnostně- 

politické agendy ESP). Pro účely této práce se pokusím v rámci bezpečnostně- 

politického partnerství odlišit aspekty nevojenské či civilní spadající к pojmu 

„soft“ security a aspekty vojenského charakteru známé jako „hard“ security. V 

druhé podkapitole (2.2 Politický dialog) se zaměřím na nevojenský rozměr 

bezpečnostně-politického partnerství, který se projevuje především jako 

politický dialog o demokratizaci (svou povahou částečně spadá též do třetího 

kulturně-sociálního koše ESP, budu se však zabývat primárně bezpečnostními 

implikacemi tohoto dialogu). Poslední podkapitolu (2.3 Bezpečnostně-vojenská 

spolupráce) věnuji více vojensky orientovaným tématům.

2.1 Vývoj bezpečnostně-politické agendy ESP
Od roku 1995 proběhlo již 7 oficiálních euro-středomořských konferencí 

ministrů zahraničních věcí. První konference se konala 27. a 28. listopadu 1995 

v Barceloně a jejím hlavním výstupem byla samotná Barcelonská deklarace.

2.1.1 Malta, 1997
Druhá konference (tzv. Barcelona II) se konala 15. a 16. dubna 1997 ve 

Vallettě na Maltě, protože bylo dohodnuto, že se bude konat v některé 

z partnerských zemí, i když se původně přemýšlelo o některé z arabských 

destinací. Arabové však po nástupu Netanjahuova Likudu v Izraeli к moci a 

celkovému zvýšení izraelsko-palestinského napětí odmítli účast na konferenci, 

jež by se konala v arabské zemi. Atmosféra na konferenci byla velmi dusná již 

od počátku, protože arabští delegáti požadovali, aby v preambuli 

připravované deklarace zaznělo silné odsouzení nedávného vývoje v mírovém 

procesu. V důsledku většina bezpečnostně-politických návrhů Evropské unie
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byla převážně Sýrií a Libanonem smetena se stolu. Podařilo se přijmout jen 

tato opatření к budování důvěry a bezpečnosti (CSBMs)30:

a) vytvoření sítě kontaktů pro politické a bezpečnostní otázky,

b) výměna informací o dodržování smluv týkajících se lidských práv,

c) výměna informací o členství v programech kontroly zbrojení, 

odzbrojování a boje proti terorismu,

d) svolání diplomatických seminářů,

e) vytvoření Euro-středomořského studijního výboru (EuroMeSCo)31, 

sítě asi čtyřiceti zahraničně politických institutů.32

Přestože vysocí představitelé, kteří připravovali podklady na ministerskou 

konferenci přišli i s řadou návrhů bezpečnostně vojenské povahy, byli prozatím 

odmítnuti. Avšak ani pro ty návrhy, jež byly přijaty, nebyly stanoveny časové 

rozvrhy a dokonce nebyly ani rozděleny dle priorit.

Nej důležitějším bodem jednání konference v bezpečnostně-politické 

rovině byla Charta pro mír a stabilitu (dále jen Charta), jakási obdoba 

euroatlantického Závěrečného aktu helsinské konference. Původní návrh sice 

hovořil o Euro-středomořském paktu, stejně jako Barcelonská deklarace, ale 

slovo „pakt“ bylo raději nahrazeno méně závazným „charta“. Připravený návrh 

textu sice nebyl přijat, ale nebyl ani odmítnut a diplomaté byli pověřeni další 

prací na něm. Byl také vytvořen další nástroj euro-středomořského politického 

dialogu -  Euro-středomořský parlamentní dialog, jež má přispět к těsnější 

spolupráci parlamentů partnerských zemí a Evropského parlamentu.33

V jednáních se ukázalo, že formální oddělení ESP a blízkovýchodního 

mírového procesu, jež bylo učiněno se záměrem zabránit neúspěchu celého 

barcelonského procesu jen kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu, bylo nejen 

neúčinné, ale i neudržitelné.34 Napětí na konferenci bylo tak vysoké, že ministři 

se nebyli schopni shodnout ani na závěrech zasedání, které muselo být přijato 

až na setkání diplomatů téměř o měsíc později v Bruselu.

0 Jedná se o termín užívaný pro bezpečnostně-vojenská neboli „hard“ security opatření 
v rámci OBSE, běžně užívaná i v rámci ESP, anglický ekvivalent zní Confidence and Security 
Building Measures (CSBMs).
31 Euro-Mediterranean Study Commission (www.euromesco.org)
32 Biscop, Sven, Euro-Meditarranean Security. A Search for Partnersip, Ashgate, Hampshire 
2003, str. 40
33 Pazderková, Lucie, Euro-středomořské partnerství, IMS FSV UK, Praha 2004 
(nepublikovaná diplomová práce), str. 49
34 Biscop (2003), str. 41
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2.1.2 Palermu, 1998
Přestože třetí euro-středomořská konference byla plánována až na první 

polovinu roku 1999, pocit neúspěchu z maltských jednání přiměl zejména jižní 

členské státy EU (Itálie, Francie a Španělsko), aby prosadily konání 

mimořádného ad hoc zasedání, které se uskutečnilo 3. a 4. června 1998 

v Palermu na Sicílii. Britské předsednictvo se chtělo za každou cenu vyhnout 

situaci z Malty, proto nebylo na agendě přijetí formálních závěrů a předseda 

konference, britský ministr zahraničí Robin Cook, se ujal shrnutí jednání sám. 

Blízkovýchodní mírový proces měl být prodiskutován otevřeně, avšak 

formálně mimo rámec ESP a debata se měla zabývat i složitými tématy Charty 

a terorismu.

Výsledkem tohoto uvolněného přístupu proběhla sice jednání v relativně 

příjemné atmosféře, ale absence jakýchkoli konkrétních závěrů a přínosů pro 

samotný barcelonský proces byla zřejmá. Mezi skromné výsledky patřilo 

formální přejmenování CSBMs na opatření к budování partnerství (PBMs)35, 

termín, jež byl pro arabské země více akceptovatelný, jelikož evokoval spíše 

nevojenské aspekty bezpečnosti v oblasti ekonomické, ekologické či sociální. 

Jediným nástrojem, jež byl nově zaveden do prvního pilíře barcelonského 

procesu, byl euro-středomořský systém prevence, zmírňování a zvládání 

přírodních a člověkem způsobených katastrof, zajišťující spolupráci mezi 

orgány civilní ochrany partnerských států36.

V rámci diskuse o Chartě došlo jen к dohodě o další práci na textu, jež by 

měl být připraven к projednání na příští řádné ministerské konferenci. Události 

v Alžírsku vedly к tomu, že sami arabské státy přišly s návrhem na užší 

spolupráci v boji proti terorismu. К žádným konkrétním rozhodnutím sice 

nedošlo, ale toto téma si získalo důležitější pozici v bezpečnostní agendě ESP. 

Palermské zasedání potvrdilo malou schopnost ke konkrétním dohodám, ale 

také víru v to, že barcelonský proces není zcela zbytečný.

2.1.3 Stuttgart, 1999
Třetí konference (Barcelona III) se konala 15. a 16. dubna 1999 v 

německém Stuttgartu. Diplomaté významně pokročili v přípravě Charty, o

35 Anglický ekvivalent zní Partnership Building Measures.
36 Biscop (2003), str. 42
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jejímž obecném obsahu a základní filozofii došlo ke shodě, přijata však nebyla. 

Byly přijaty jen směrnice na její dopracování a řečeno, že Charta „bude 

ministry formálně přijata, jakmile to politické okolnosti umožní“37, s ohledem 

na překážky politickému a bezpečnostnímu partnerství působené 

blízkovýchodním konfliktem. Součástí těchto směrnic bylo ustavení základu 

pro institucionalizovaný a pravidelný dialog ministrů a dalších vysokých 

představitelů, jež by byl místem pro tvorbu koncepcí v rámci prvního koše. 

Tato platforma by byla i základem včasného varování, tolik potřebného ve 

Středomoří. Mezi další přínosy, s nimiž směrnice přicházela, patřila opatření 

к dobrým sousedským vztahům, regionální spolupráci, preventivní diplomacii, 

krizovému managementu, post-konfliktní rekonstrukce a spolupráci
• 38 • • ov peacekeepingu . Jakkoli je důraz na prevenci konfliktů v textu vysoký, je 

zde zároveň jasně řečeno, že účast v jakýchkoli operacích je striktně 

dobrovolná. Zároveň text jednoznačně odmítá jakékoli formy vměšování do 

probíhajících konfliktů, což jeho hodnotu poněkud snižuje. Nutno dodat, že 

Charta měla být svou povahou čistě politickým dokumentem bez právní 

závaznosti.39

Na Stuttgartském zasedání nebyla dohodnuta žádná nová opatření 

к budování míru a bezpečnosti (CSBMs). Diplomaté byli opět instruováni 

к setkání nad problémem terorismu. Na konferenci se také poprvé objevili 

zástupci Libye se statusem pozorovatelů. S obdobným statusem se zasedání 

zúčastnili též zástupci Mauretánie, Arabské ligy a Arabské Maghrebské unie40. 

Podmínkou pro plné Libyjské členství v procesu bylo podmíněno stažením 

sankcí Rady bezpečnosti OSN a přijetím všech acquis ESP. Evropská strana se 

zde také zavázala к pokračování ve financování barcelonského procesu i 

v následujících letech 2000-2006, nicméně přesný objem financí ještě nebyl 

specifikován.41 Celkově řečeno, třetí ministerská konference opět selhala 

v oblasti implementace konkrétních bezpečnostně-politických opatření, 

přestože partnerské země projevily trvající zájem na vzájemném dialogu.

37 Chairman ’s Statement 10 Anniversary Euro-Mediterranean Summit, Council of the EU, 
15075/05 (Presse 326), 2005
http://ec.europa.eu/comrn/external_relations/euromed/conf/stutg/conc_en.htm
38 Používám zde počeštěný anglický výraz peacekeepping, označující vojensko-policejní 
operace к udržení míru.
34 Biscop (2003), str. 43
411 Arab Maghreb Union (AMU)
41 Pazderková, (2004), str. 50
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Významným krokem na straně Evropské unie bylo přijetí Společné 

strategie vůči středomořskému regionu42 jako vlastně třetí strategii, kterou 

Evropská rada přijala na svém summitu v červnu 200043. Dokument především 

shrnuje nástroje, jimiž chce EU dosáhnout barcelonského cíle „společného 

prostoru míru a stability“. Zaprvé má být na všech úrovních posílen politický a 

bezpečnostní dialog zahrnující dopracování a přijetí Charty. Zadruhé mají být 

dále rozpracovány opatření к budování důvěry a bezpečnosti s ohledem na 

konkrétní akce v oblasti:

a) pravidelných konzultací a včasného informování o iniciativách, jež se 

mohou týkat ostatních partnerů,

b) posílení spolupráce v boji proti terorismu,

c) připravení plánů pro prevenci konfliktů, krizový management, post- 

konfliktní rekonstrukci, podpory mírového urovnání konfliktů a 

sporů,

d) spolupráce s vypořádáním se s problémem nášlapných min,

e) podpory ratifikace všech nástrojů zaměřených proti šíření zbraní 

hromadného ničení a vytvoření ověřitelné blízkovýchodní zóny bez 

zbraní hromadného ničení.44

Skutečnost, že tato společná strategie byla přijata v rámci Společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU, byl vnímán jako důraz na bezpečnostní dimenzi 

barcelonského procesu.

2.1.4 Marseille, 2000
Čtvrté euro-středomořské konferenci předcházela zpráva Komise45, která 

vyzdvihovala fakt, že ESP zůstala jediným fórem, kde se za jedním stolem 

schází Izrael a arabské státy. Na druhou stranu kritizovala absenci 

implementace konkrétních opatření a v tomto ohledu zdůrazňovala význam 

Charty. Vlastní konference (Barcelona IV) se konala v Marseille 15. a 16. 

listopadu 2000. Kvůli tomu, že se v září před konferencí prudce zhoršil konflikt 

mezi Izraelci a Palestinci, poprvé za krátkou historii barcelonského procesu se

42 EU Common Strategy on the Mediterranean Region, European Council, 2000
43 První strategie byla к Rusku (červen 1999) a druhá к Ukrajině (prosinec 1999).
44 Biscop (2003), str. 43-44
45 Reinvigoarting the Barcelona Procsess, COM(2000)0497 final, 6.9.2000, European 
Commission 2000
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dva partnerské státy, Sýrie a Libanon, zasedání nezúčastnily. Kvůli tomu 

nemohla být přijata žádná rozhodnutí a konference byla jednou velkou 

prohrou. Dosud uplatňovaná opatření к budování důvěry se ukázala jako 

neúčinná. Charta, jež měla být na tomto zasedání konečně přijata, byla opět 

odložena na dobu „až budou vhodnější okolnosti.“ Ve skutečnosti se už 

v Chartu přestalo doufat a ministři se rozhodli posílit politický dialog. Vedle již 

známého tématu terorismu se měl dialog rozšířit na téma bezpečnosti námořní 

dopravy ve Středomoří, boje proti organizovanému zločinu a pašování drog.46

Vedle bezpečnostně poltických otázek bylo zopakováno odhodlání do 

roku 2010 realizovat středomořskou zónu volného obchodu. Hlavní finanční 

nástroj ESP pro léta 2000-2006, tzv. MEDA II byla obdařena rozpočtem ve 

výši 5,35 miliard EUR. Celková suma půjček Evropské investiční banky na 

období 2000-2007 byla stanovena na 6,4 až 7,4 miliard EUR.47

Události 11. září 2001 vedly evropské politiky jednak к prohlášením, aby 

bezpečnostní pilíř ESP byl konečně uveden v život v plném rozsahu a současně 

ke snaze dát středomořským partnerům jasně najevo, že na ně Evropská unie 

hledí jako na partnery a ne jako na potenciální nepřátele. Evropští političtí 

představitelé se nechali při různých příležitostech slyšet, že barcelonský proces 

musí být posílen a musí se stát jasnou zahraničně-politickou prioritou Evropské 

unie.

Marocký král v říjnu inicioval setkání Středomořského fóra v Agadiru, 

kam byl za EU pozván belgický ministr zahraničí Louis Michel, se záměrem 

projednat důsledky „11. září“. Účastníci se usnesli na jednoznačném odsouzení 

terorismu, přestože к jeho definici nebyli schopni najít shodné stanovisko.

2.1.5 Brusel, 2001
Následně se 5. a 6. listopadu 2001 konala mimořádná euro-středomořská 

konference v Bruselu, jež byla pochopitelně dominována otázkou boje proti 

terorismu. Skutečnost, že Sýrie a Libanon se tentokrát ochotně zúčastnily, byl 

vykládán jako signál, že postoj EU volající po řešení příčin terorismu, zejména

46 Biscop (2003), str. 46-47
47 Pazderková (2004), str. 50
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blízkovýchodního konfliktu48, je vřele přijímán arabskými státy. Terorismus 

byl v rámci ESP vždy poněkud kontroverzním tématem. Paradoxní je, že to 

byli spíše jižní partneři, kteří usilovali o jeho těsnější začlenění do euro- 

středomořské agendy. Přestože Evropané jej viděli především v kontextu jeho 

vývozu z arabských zemí, partnerské státy jej vnímají jako primárně domácí 

bezpečnostní hrozbu, což je pochopitelné s ohledem na fakt, že 60-70 % všech 

teroristických útoků je provedeno v arabských zemích49. Proti teroristická 

opatření byla proto vyžadována hlavně pro středomořské partnery než pro 

samotnou Unii.

Ad hoc schůzka v rámci bezpečnostně-politické dimenze ESP vedla 

к řadě návrhů, jako je výměna informací prostřednictvím místních složek 

Interpolu, vytvoření databáze teroristických aktivit, zorganizování expertních 

setkání věnovaných financování teroristických skupin a sestavení katalogu 

cestovních dokladů. Mimo konkrétní opatření tohoto typu byla Evropská unie 

vždy spíše váhavá v otázce zahrnutí terorismu do rámce ESP, protože si byla 

vědoma kontroverzí, jež by nastaly při hledání definice terorismu. К žádné 

definici v Bruselu samozřejmě nedošlo. Ministři jen standardním způsobem 

odsoudili terorismus všude na světě ve všech jeho formách a přihlásili se 

к podpoře rezolucí a konvencí OSN proti terorismu. Žádné rozhodnutí к boji 

proti terorismu v rámci ESP však přijato nebylo. Je zřejmé, že jakýmkoli 

společným akcím proti terorismu musí předcházet vyřešení definice terorismu.

Vedle terorismu se bruselské zasedání věnovalo blízkovýchodnímu 

mírovému procesu. Podařilo se přijmout poměrně přímočaré prohlášení, jež 

volá po samostatném palestinském státě a bezpečnosti pro Izrael. Snaha držet 

izraelsko-palestinský konflikt a barcelonský proces odděleně byla již očividně 

neudržitelná. Jinak však bezpečnostně-politické partnerství nezaznamenalo 

žádný rozvoj. Byla zopakována důležitost Charty a odloženo její přijetí. 

Zazněly i výzvy к rozšíření záběru opatření к budování důvěry a partnerství 

(CSBMs).

4K Biscop (2003), str. 48
44 Biscop (2003), str. 48
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2.1.6 Valencie, 2002
Ve Valencii se 22. a 23. dubna 2002 za španělského předsednictví konala 

pátá euro-středomořská konference (Barcelona V). Změna percepce 

mezinárodní bezpečnosti po útocích islamistických teroristů z 11. září 2001 se 

odrážela i v agendě konference. Především se účastníci dohodli na posílení 

dosud spíše opomíjené první kapitoly barcelonského procesu s důrazem na 

politický dialog a se záměrem přispět к míru na Blízkém východě. V této 

souvislosti byl přijat akční plán, který zahrnoval všechny tři kapitoly a jejich 

institucionální zakotvení. V bezpečnostně-politické rovině došlo к většímu 

zdůraznění témat „hard“ security včetně zařazení ESDP na agendu 

barcelonského procesu. Na konferenci se dále jednalo o možnostech ukončení 

válečných konfliktů ve středomořském regionu a byly projednávány otázky 

vyslání humanitárních a zdravotnických organizací do Palestiny. Vedle 

multilaterálních jednání došlo i к podepsání asociační dohody s Alžírském a 

byla připravena asociační dohoda s Libanonem a Jordánském.50

V organizaci ESP došlo к významnému posunu směrem к posílení 

zastoupení partnerských zemí v orgánech ESP, zejména v Euro-středomořském 

výboru. Byl také navržen koncept spolu-předsednictví více odpovídající 

povaze celého procesu. Dále bylo vytvořeno Euro-středomořské parlamentní 

shromáždění a neformální Euro-středomořská pracovní skupina, která se může 

flexibilně scházet nad aktuálními tématy regionu. Přestože tyto významné 

institucionální změny byly považovány za úspěch konference, dopadal na ni 

opět stín pochybností, protože Sýrie a Libanon se zasedání opět nezúčastnily.51

2.1.7 Naples, 2003 a Lucemburk, 2005
Barcelona VI se konala v Naples 2. a 3. prosince 2003. Na agendě 

dominovala bezpečnostní témata a důraz na vojenský rozměr už byl více 

patrný. Ministři se zabývali stavem blízkovýchodního mírového procesu, 

situací v Iráku a teroristickými útoky Istanbulu, Saudské Arábii a Maroku.52 

Účastníci se dále zavázali bojovat proti formám extrémního náboženského

50 Pazderková, (2004), str. 50-51
51 Biscop (2003), str. 50-51
52http://www.euromedbarcelona.org/EN/ProcesoBarcelona/Conferencias/6aconfnapoles2003.ht
ml
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fundamentalismu a terorismu. Na závěru konference byla založena Euro- 

středomořská nadace pro kulturní dialog (později pojmenována po Anně 

Lindhové), která by měla tvořit platformu pro mezikulturní dialog v rámci 

středomořského regionu.53

Sedmá a zatím poslední Euro-středomořská konference ministrů zahraničí 

(Barcelona VII) se konala 30. a 31. května 2005 v Lucemburku. Hlavní těžiště 

jednání se soustředilo na přípravu slavnostního euro-středomořského summitu 

na nejvyšší úrovni téhož roku v listopadu. Mezi klíčová témata patřilo řešení 

konfliktů středomořského regionu, dobré vládnutí a konsolidace demokracie. 

Vedle bezpečnostně-politické agendy to byla též podpora institucionálních 

reforem a pracovní metody zaměřené na udržitelný hospodářský rozvoj. Třetí 

barcelonský koš zahrnoval podporu vzdělávací a socio-kulturní výměny a 

posílení pozornosti na témata migračních pohybů a sociální integrace.54

2.1.8 Euro-středomořský summit, 2005
Euro-středomořský summit na úrovni předsedů vlád a hlav států 27. a 28. 

listopadu 2005 v Barceloně na den přesně po deseti letech barcelonského 

procesu měl být významnou událostí. Summit měl především demonstrovat 

funkčnost ESP a vyjádřit jeho význam celého procesu pro Evropskou unii. 

Hlavním cílem bylo deklarováno revidování, obnovení a politické posílení 

partnerství. Prioritním tématem bylo prohloubení spolupráce v oblasti migrace 

a bezpečnosti55. Pořadatel konference, jímž byla španělská vláda, se netajil 

ambicí zahájit summitem zcela novou fázi v euro-středomořských vztazích.

Cíle summitu byly vymezeny v nově formulovaných čtyřech kapitolách 

(oproti tradičním třem):

a) mír, bezpečnost, stabilita, dobré vládnutí a demokracie -  posílení 

společných demokratických principů konkrétními opatřeními a 

odpovědět společným hrozbám, jakými je terorismus a zbraně 

hromadného ničení,

53 Pazderková, (2004), str. 51
54http://www.euromedbarcelona.org/EN/ProcesoBarcelona/Conferencias/7aconfluxemburgo20
05.html
55 http://www.euromedbarcelona.org/EN/CumbreBarcelona2005/Objetivos/index.html

26

http://www.euromedbarcelona.org/EN/ProcesoBarcelona/Conferencias/7aconfluxemburgo20
http://www.euromedbarcelona.org/EN/CumbreBarcelona2005/Objetivos/index.html


Bakalářská práce Radko Hokovský

b) udržitelný hospodářský rozvoj a reformy -  modernizace struktury 

ekonomik, růst a udržitelný rozvoj mají být urychleny, finanční 

pomoc bude upevněna a soukromý sektor má být posílen,

c) vzdělání a kulturní výměna -  účast občanské společnosti v procesu je 

klíčová pro vzájemné kulturní porozumění, Euro-středomořská 

nadace pro kulturní dialog Anny Lindhové bude hlavním 

prostředkem,

d) spravedlnost, bezpečnost, migrace a sociální integrace -  stále 

důležitější fenomén migrace vyžaduje konkrétní akce.56

Na summit byly pozvány vedle pětadvaceti členských států Unie a deseti 

středomořských partnerů (8 arabských států - Maroko, Alžírsko, Tunisko, 

Egypt, Sýrie, Jordánsko, Libanon a Palestinská samospráva, dále Izrael a 

konečně Turecko se speciálním statutem kandidátské země EU) i další státy a 

organizace: Rumunsko a Bulharsko, Chorvatsko, zástupci Evropského 

parlamentu, Komise a generální sekretář Rady, dále Libye, Mauretánie a 

generální sekretář Arabské ligy se statusem stálých pozorovatelů a zástupci 

organizací blízkých ESP se statusem pozvaných pozorovatelů.57

Konferenci spolupředsedal britský premiér Tony Blair, coby předsedající 

Evropské unie a španělský předseda vlády José Zapatero, coby pořadatel. 

Přestože se dostavila valná většina předsedů vlád i z nových členských států 

střední Evropy, jež moc zájmu pro barcelonský proces nejeví, účast nejvyšších 

představitelů partnerských zemí byla až zarážejícím způsobem nízká. Dorazili 

jen turecký premiér Recep Tayyip Erdogan a palestinský prezident Mahmúd 

Abbás. Tento fakt se stal nejen veřejnou ostudou a v očích veřejnosti, jíž byl 

summit především adresován, se stal i naprostým fiaskem pokud jeho konání 

vůbec zaregistrovala.

Výstupem summitu přesto byly dokumenty, kterým je třeba věnovat 

pozornost. Bylo to jednak prohlášení předsedů, kodex boje proti terorismu58 a 

pětiletý pracovní program. V prohlášení předsedů, jež je jinak velmi vágní a 

většinou jen opakuje celé pasáže z Barcelonské deklarace a následných 

dokumentů, je na důležité místo umístěn blízkovýchodní mírový proces jako

56 http://www.euromedbarcelona.org/EN/CumbreBarcelona2005/Contenidos/index.html
57 http://www.euromedbarcelona.org/EN/CumbreBarcelona2005/Contenidos/index.html
58 Anglicky Code of Conduct on Countering Terrorsm.
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prioritní bezpečnostně-politický zájem. Kodex boje proti terorismu měl být 

významným převratným dokumentem, jež by potvrdil význam ESP v očích 

veřejnosti. Jeho dlouhé a složité vyjednávaní však hrozilo dramatickým 

nezdarem, který by celý barcelonský proces značně poškodil. Nijak 

nepřekvapí, že kodex opět nepřichází s žádnou definicí terorismu a bylo od 

evropských politiků a diplomatů bláhové něco podobného očekávat. Text 

nepřichází ani s žádným výrazně novým prvkem. Euro-středomořští partneři 

zde nicméně vyjadřují své „naprosté odsouzení terorismu ve všech jeho 

formách a projevech“.59

Na prvním místě první kapitoly pětiletého pracovního plánu o politickém 

a bezpečnostním partnerství stojí odhodlání vyřešit arabsko-izraelský konflikt. 

Hned v zápětí je položen důraz na „soft“ security cíle, jako je právní stát, 

demokracie a respekt к lidským právům. Nevojenskými aspekty bezpečnosti se 

pak zabývá i zbytek kapitoly. Hovoří o opatřeních к rozšíření politické 

plurality, účasti občanů a zvláště žen a mladých lidí ve spravedlivém a 

soutěživém politickém prostředí, decentralizaci moci, zajištění nezávislých 

informačních zdrojů, posilování občanské společnosti. V této souvislosti se EU 

zavazuje i к finanční podpoře politických reforem zejména na základě akčních 

plánů Evropské sousedské politiky. Partnerské státy se naopak zavazují 

к realizaci voleb podle mezinárodních demokratických standardů, úsilí o 

genderovou rovnost a prohlubování dialogu o lidských právech. Na konci 

kapitoly je zopakován závazek uplatňovat kodex boje proti terorismu a také 

odhodlání rozvíjet a prohlubovat dialog v rámci ESDP a na dobrovolném 

základě posilovat spolupráci jednotlivých opatření к budování partnerství.60

Z třetího kulturně-sociálního koše (který se zde zaměřuje především na 

otázky vzdělání a klade si takové cíle, jako zajistit do roku 2015, aby všechny 

děti v regionu dokončily alespoň základní vzdělání) byly přesunuty 

bezpečností aspekty do čtvrté nové kapitoly barcelonského procesu. Témata 

tohoto čtvrtého oddílu označeného souhrnně jako migrace, sociální integrace, 

spravedlnost a bezpečnost byla původně součástí bezpečnostně-politického 

dialogu prvního pilíře. S krachem Charty pro mír a stabilitu byla přenesena do

59 Euro-Mediterranean Code of Conduct on Countering Terrorism, Council of the EU, 2005, 
str.l
60 Five Year Work Programme, Council of the EU, 2005, str. 1-2
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třetího koše, aby pro ně nyní byl vytvořen zcela samostatný oddíl. Jeho 

založení iniciované hlavně jižními členy EU je nepochybně spojeno se 

závažnými problémy, jež ilegální imigrace v průběhu roku 2005 vyvolala.

V návaznosti na akční plány sousedské politiky (ENP) byly vytvořeny Euro- 

středomořský policejní program a Euro-středomořský program spravedlnosti61. 

Obecně řečeno však tento dokument postrádá jakýkoli časový rozvrh a ve 

svých formulacích zůstává příliš vágní. Výhodnost nového přeorganizování 

témat ESP ukáží až budoucí roky.

2.2 Politický dialog
Bezpečnostní a politické ohledy stály bezesporu na prvním místě 

v úvahách, jež vedly к iniciování barcelonského procesu. Byly to především 

obavy jižních států Evropských společenství/Evropské unie z regionu 

obklopujícího jižní a jihovýchodní pobřeží Středozemního moře, který se po 

konci studené války a s ním spojeným rozvolněním mezinárodního 

bezpečnostního prostředí stal jedním z nejvýznamnějších zdrojů 

bezpečnostních rizik a hrozeb, mezi něž se nejčastěji řadí důsledky zaostalosti, 

sociální a demografické změny, politická nestabilita s z toho plynoucí stále se 

zesilující migrační tlak, dále samozřejmě terorismus a rozšiřování zbraní 

hromadného ničení.

Barcelonská deklarace z roku 1995 není zdaleka prvním politickým 

dokumentem, který se od počátku devadesátých let snažil reflektovat změny 

v bezpečnostním prostředí a zahraničně politických prioritách jihu Evropy (a 

potažmo celé EU). Faktem však je, že teroristické útoky z 11. záři 2001, mezi 

jejichž pachateli byly i osoby severoafrického původu, vytvořily větší tlak na 

evropské politiky к představení jasnější strategie ve vztahu к zemím Severní 

Afriky a Blízkého východu. Vznikla tak řada významných dokumentů, které ve 

větší či menší míře navazují na výše již zmiňovaný cíl ESP, jímž je 

transformace mediteránního regionu v „oblast dialogu, výměny a spolupráce 

zajišťující mír, stabilitu a prosperitu“,62 kladoucí důraz na „posilování 

demokracie a lidských práv“. ‘ Již zde se objevuje pro celý barcelonský proces

61 Five Year Work Programme (2005), str. 5-7
62 Barcelona Declaration (1995)
63 Barcelona Declaration (1995)
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a pro jeho bezpečnostně-politickou dimenzi zvláště důležitý faktor vztahu 

bezpečnosti a demokracie, resp. demokratizace.

2.2.1 Demokratizace a bezpečnost
Tímto klíčovým vztahem se zabývá několik zásadních dokumentů 

Evropské unie z posledních let. Evropská bezpečnostní strategie, kterou v roce 

2003 prezentoval vysoký představitel pro Společnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku EU, Javier Solana, jednak definuje Středomoří a Blízký východ jako 

prioritní oblasti64 a zároveň podtrhuje vazbu mezi demokracií a bezpečnostní65. 

Rozhodnutí Evropské rady z roku 2004 jasně říká, že „primární politický zájem 

Evropské unie zahrnuje dobré vládnutí, demokracii, právní stát, lidská práva, 

gendrovou [rovnoprávnost], respekt к právům menšin, spolupráci v nešíření 

[zbraní hromadného ničení], boj proti terorismu, prevenci a řešení konfliktů a 

hospodářský rozvoj“ .66

Logiku demokratizace v kontextu ESP lze s nutnou mírou simplifikace jinými 

slovy pospat takto: Ze zemí jižního a jihovýchodního Středomoří přichází 

hrozby jako masová imigrace, terorismus a potenciální šíření zbraní 

hromadného ničení. To je způsobeno tím, že obyvatelé těchto zemí žijí 

v autoritářských, politicky nestabilních, hospodářsky chudých a sociálně 

turbulentních podmínkách bez valné perspektivy. Evropská unie tedy vytváří 

politiku, kterou institucionalizuje jako barcelonský proces, jež na jedné straně 

podporuje hospodářský rozvoj dotčených zemí (hospodářské a finanční 

partnerství a různé MEDA programy), na druhé straně vytváří tlak na vnitřní 

politickou transformaci a demokratizaci spolu s důrazem na budování důvěry 

v bezpečnostních a vojenských oblastech (politické a bezpečnostní partnerství) 

a současně rozvíjí komunikaci přímo s obyvateli partnerských zemí (sociální a 

kulturní partnerství). Primární místo, zde tedy zaujímá strategie demokratizace, 

či změny režimů partnerských zemí. Tato politika získávala během uplynulých

64 Vedle boje proti terorismu, politice к Bosně a Hercegovině a efektivního multilateralismu 
pod hlavičkou OSN.
65 Council of the European Union, A Secure Europe in a Better World, European Security 
Strategy, Brussels, 12.12. 2003
66 European Council, Final Report, EU Strategy Partnership with the Mediterranean and the 
Middle East, Brussels, 17.-18.5. 2004

30



Bakalářská práce Radko Hokovský

deseti let barcelonského procesu různé podoby, různá pojmenování a nabývala 

různé intenzity.

Podpory demokracie se snaží Evropská unie v regionu dosáhnout obecně 

řečeno dvojím způsobem. Jednak se jedná o podporu místních nevládních 

organizací a občanského sektoru celkově. Druhou cestou jsou oficiální 

diplomatické nóty kritizující praxi té které vlády a porušování lidských práv. 

Tato prohlášení nejenže sama o sobě příliš účinná nejsou, ale samy evropské 

vlády se bojí větší razance, aby si své středomořské partnery příliš nepopudily, 

což by mohlo mít pro demokratizaci regionu a bezpečnostní partnerství 

kontraproduktivní dopady.

Dlouhá léta Západ raději přihlížel existenci autoritativních režimů, které 

držely na uzdě místní islamisty. Dnes je snaha o demokratizaci těchto režimů 

otevřená, ale na druhé straně se objevují pochybnosti, zda svobodné volby 

nepřivedou к moci radikální islamisty, kteří bezpečnostní obavy EU jen 

prohloubí. Strategií evropských vlád je tedy spolu s tlakem na demokratizaci, 

vyvíjení tlaku na ekonomické reformy a podpora hospodářského rozvoje. 

Brusel chce využívat zájmu partnerských vlád o štědré dotace a odměňovat ty 

režimy, jež jsou ochotny vstoupit do dialogu o demokracii a lidských právech. 

Právě s tímto konceptem přichází Evropská sousedská politika67, v jejímž 

rámci je pro každou zemi vypracováván individuální akční plán (podobně jako 

je tomu u pravidelných hodnotících zpráv pro země kandidující na členství v 

EU).

Čistě bezpečnostní rozměr politického dialogu byl od počátku 

barcelonského procesu značně komplikovaný s ohledem na problémy 

probíhajícího blízkovýchodního mírového procesu. Zajímavým a značně 

ambiciózním projektem zde byla regionální Charta pro mír a stabilitu, na níž se 

pracovalo od roku 1996. Právě kvůli zhoršení situace mezi Izraelem a 

Palestinci v roce 2000 byl celý projekt uložen к ledu. O dva roky později (na 

konferenci ve Valencii) bylo rozhodnuto, že bezpečností partnerství bude 

rozvíjeno raději na základě konkrétních menších projektů, na rozdíl od 

původního všezahrnujícího konceptu Charty. Byla tak zavedena spolupráce na 

bázi Evropské bezpečnostní a obrané politiky (ESDP), jež měla především

67 European Commission, Wider Europe -  Neighbourhood: A New Framework for Relations 
with our Eastern and Southern Neihgbours, COM (2003)104 final, Brussels, 2003
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překonat vzájemnou neprůhlednost a neznalost ve vojenských oblastech. Jako 

konkrétní projekty se osvědčili tréninky civilního krizového managementu, či 

spolupráce orgánů civilní ochrany.

Tento vývoj je možné označit jako posun od soft security, s níž původně 

barcelonský proces začínal.68 Spolupráce v rámci ESDP je však možno chápat 

jako jiné důležité opatření к budování důvěry, jež je jednou z předních hodnot 

ESP. Právě proto, že bezpečnostně-politický dialog se přeorientoval na spíše 

„hard“ security, došlo к posunu jiných „soft“ security témat do třetího koše 

sociálně-kulturního partnerství. Těmito tématy jsou zejména spravedlnost, boj 

proti narkotikům, organizovanému zločinu a terorismu a spolupráce 

v oblastech migrace a integrace imigrantů. V posledních letech se tak rozvíjí 

široké portfolio resortu spravedlnosti a vnitra jako součást třetího pilíře.

V rámci politického dialogu se evropská strana stále chová poněkud 

nedůrazně a vykazuje tendenci jít cestou nejmenšího odporu, což může být 

snazší, ale v důsledku naprosto neúčinné s ohledem na vytčené cíle. Evropské 

unii jde však například o podporu v boji proti terorismu a tak se raději vyhýbá 

kontroverzním tématům v dialogu, aby podporu neztratila. Příkladem výběru 

zcela nekontroverzních témat je vytvoření dvou pracovních skupin, jež se 

v druhé polovině roku 2003 zabývaly právy dětí a problematikou rasismu a 

xenofobie.69 Obě témata byla navržena jižními partnery. Důsledné a efektivní 

politice EU zde překáží dva faktory. Zaprvé Evropané jsou příliš opatrní, aby 

jejich politika nebyla přirovnávána к americké a zároveň aby se nedotkli 

arabské citlivosti a neohrozili jiné své priority ve vztahu s arabskými vládami. 

Druhou překážkou je fakt, že vedle více přístupných vlád jsou i vlády, které 

politický dialog o demokracii a lidských právech z principu odmítají bez 

ohledu na finance z evropských fondů, o které tak přicházejí. Komplexní 

politický dialog se v posledních letech ukazuje jako ne zcela účinný nástroj 

budování bezpečnosti.

68 Balfour, Rosa, Democracy and Securty in the Mediterranean: Recent Policy Developements 
in Aliboni, Roberto (ed.), Democracy and Security in the Barcelona Process, International 
Affaiars Institute, Rome 2004, str. 9
69 Balfour (2004), str. 10
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2.2.2 Od demokratizace к dobrému vládnutí
V souvislosti s politickým dialogem s důrazem na demokratizaci se 

v posledních letech prosazuje agenda dobrého vládnutí.70 71 Výzkumy, jež se 

zabývaly vývojem režimů jižních partnerských států ESP směrem к více 

demokratickým poměrům, nepozorovaly za posledních deset let žádný 

významnější posun.72

Andreas Marcheti73 přichází s dvojicí strategických problémů, které 

nevýrazný výsledek politického dialogu způsobily.74 Prvním důvodem je, že 

politický dialog a proreformní tlak Evropské unie není vnímán partnerskými 

zeměmi jako čistě altruistický. Právě naopak, je vnímán jen jako nástroj 

prosazování vlastních zájmů EU a zabezpečování jejích bezpečnostních potřeb, 

přičemž bezpečnostní obavy a zájmy jižních partnerů jsou spíše přehlíženy. To 

je podle Marchettiho dáno tím, že Evropská unie vytvořila koncept politického 

partnerství pouze na základě vlastní perspektivy a přestože se mluví o 

partnerství a sdílených zájmech a cílech, EU prý nedostatečně komunikovala 

své záměry partnerským vládám, ani jejich obyvatelům. Právě kvůli tomu byla 

evropská politika v regionu vnímána jako nepřípustné zahraniční vměšování do 

vnitřních záležitostí suverénních států. К reformním krokům, propagovaným 

z Bruselu ,tak jižní partneři ochotni nebyli.

Druhý zdroj problémů vidí Marchetti v tom, že Evropská unie selhala ve 

snaze propojit jednotlivé politiky všech tří košů Barcelonského procesu. 

Přestože se totiž jedná o tři odlišné oblasti euro-středomořského partnerství, 

jejich jednotlivé aspekty jsou vzájemně natolik provázány, že s nimi nelze 

pracovat odděleně. Důsledkem toho pak můžeme vidět poměrně výrazné 

výsledky v oblasti ekonomického partnerství (i když stále pod hranicí 

původních očekávání) a velmi omezené přínosy ve sféře politické. Marchetti 

dále zdůrazňuje, že EU zde opět ukázala neochotu či neschopnost к razantní 

politice s využíváním odměn a sankcí. Teprve v posledních letech se Unie

70 Marchetti, Andreas, Promoting Good Governance in Marchetti, Andreas (ed.), Ten Years 
Euro-Mediterranean Partnership, Center for European Integration Studies, Bonn 2005, str 47-
58
71 Odpovídá anglickému termínu „good governance“, neboli dodržování základních standardů 
demokratického vládnutí a státní správy.
72 Freedom House (www.freedomhouse.org) in Marchetti (2005), str. 50
73 Výzkumný pracovník Center for European Integration Studies, Bonn (www.zei.de)
74 Marchetti (2005), str. 51
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odvážila к více důslednému prosazování politických reforem v regionu. Obavy 

EU jsou zde však zřejmé. Přestože většina režimů jižních partnerů je 

autoritářská, hrozba jejich oslabení a nástupu islámských fundamentalistů se 

zdá být mnohem závažnější.

Evropská unie svou středomořskou politiku neustále reviduje, což se ještě 

zvýraznilo po nedávném rozšíření a v souvislosti s diskusí o rozšíření dalším.

V rámci nové Evropské sousedské politiky, do jejíhož rámce bylo ESP 

zahrnuto, byly již formulovány některé strategické změny. Marchetti uvádí 

čtyři obecné principy, které se v rámci nové koncepce politického dialogu 

prosazují: soudržnost, spolupráce, podmíněnost a komunikace75.

Zaprvé, vzhledem к tomu, že Evropská sousedská politika zahrnuje jak 

jižní, tak i východní sousedství EU a vzhledem к tomu, že donedávna byly 

к oběma oblastem vyvářeny zcela odlišné struktury včetně finančních nástrojů, 

dojde к nezbytnému sjednocení v rámci finančních instrumentů Evropské 

sousedské politiky, což by mělo vést к více soudržnému, efektivnímu a 

transparentnímu přístupu EU. A to není důležité jen pro samotnou Unii, ale 

zejména s ohledem na její zahraniční partnery. Druhým aspektem principu 

soudržnosti je nepřípustnost jakýchkoli dvojitých standardů, zvláště 

v posuzování dodržování lidských práv76.

Zadruhé se Marchetti přimlouvá za ještě větší míru spolupráce mezi 

severem a jihem. Partnerské státy by měly být s mnohem větší vážností 

začleněny do formulování ESP na základě rovného přístupu a to i přesto, že 

celý proces je financován pouze Evropskou unií. Zatím si stále řada jižních 

partnerů stěžuje na to, že za rétoriku o rovnoprávném přístupu se schovává 

tendence EU nepřiměřeně dominovat a že politický dialog a demokratizační 

reformy mohou být přeloženy jako snaha o změnu režimu. Původní obecná 

koncepce demokratizace, v mnohém nepřijatelná jižními partnery, se nevyhne 

přeorientování na méně obecné a spíše konkrétní iniciativy směrem к dobrému 

vládnutí, což nezní pro stávající vlády tolik dráždivě. Marchtetti zdůrazňuje, že 

pouze postupné kroky směrem к posílení občanských práv a právního státu 

mohou otevřít cestu skutečné demokratizaci, která však musí vzejít z místních

75 Marchetti (2005), str. 52
Jedná se o čtyři C: coherence, co-operation, conditionality, communication
76 Marchetti (2005), str. 52
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zdrojů, spíše než aby byla importována zvenčí. Je zajímavé, že diskuse, jež se v 

arabských zemích rozvíjí o demokracii a perspektivách demokratizace regionu, 

nevděčí za svůj rozvoj ani tak barcelonskému procesu, jako spíše Arab Human 

Development Report při OSN, který se s ohledem na svůj původ přímo 

v regionu setkává s mnohem vřelejším přijetím a důvěrou77.

Jestliže principem spolupráce chtěl Marchetti zdůraznit, aby se přikládala 

větší váha postojům jižních partnerů, třetím principem -  podmíněností, chce 

akcentovat zájmy EU. Počátky barcelonského procesu provázel mylný 

předpoklad, že spolu s ekonomickou pomocí a následným hospodářským 

rozvojem dojde к demokratizačním reformám jaksi automaticky. Přestože jsou 

politický režim a ekonomická situace vzájemně úzce propojeny, žádný 

automatizmus zde neexistuje. Evropská unie musí mnohem jasněji definovat, 

co je ochotna svým partnerům nabídnout a především, za jakých podmínek je 

ochotna to skutečně dodat. Tento koncept se objevuje již v dokumentu 

Evropské komise z března 200378 a je zmíněn i v čl. 1-57 Ústavy pro Evropu, 

kde se uvádí, že vztahy se sousedy budou rozvíjeny „na hodnotách Unie“,79 což 

vystihuje koncept podmíněnosti, jehož podstatou je nabídka podpory ze strany 

Unie za ochotu к demokratizačním reformám.80

Čtvrtým principem, který by unie měla začlenit do ESP, je lepší 

komunikace, lepší vysvětlení toho, o co Unii vlastně jde. Je totiž podle 

Marchettiho důležité, aby i partnerské země jasněji pochopily, že dobré 

vládnutí vede ke stabilitě a bezpečnosti. Evropská unie by se měla soustředit na 

informování obyvatel regionu, kteří zpravidla netouží po nějaké abstraktní 

dovezené demokracii. Důležité je vysvětlit, že politické reformy by měly vést 

к zaručení občanských práv, zákazu neodůvodněných zatčení a dalších 

represivních praktik vlád, ale měly by snížit též korupci ve státní správě. 

Marchetti se domnívá, že pokud tato témata budou efektivně komunikována, 

obyvatelé partnerských zemí budou více podporovat politické reformy.81

I Marchetti si však uvědomuje existenci tzv. bezpečnostně- 

demokratizačního dilematu, jež říká, že v dlouhodobém výhledu vede

77 Marchetti (2005), str. 53
78 European Commission, Wider Europe -  Neighbourhood: A  New Framework for Relations 
with our Eastern and Southern Neihgbours, COM (2003)104 final, Brussels, 2003, str. 16
74 Smlouva o Ústavě pro Evropu, Evropská společenství 2005, str. 44
80 Marchetti (2005), str. 54
81 Marchetti (2005), str. 56
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demokratizace a liberalizace společnosti к větší stabilitě a bezpečnosti, avšak 

v krátkodobém hledisku se nelze vyhnout období, kdy se stabilita a míra vnitřní 

bezpečnosti znatelně sníží před tím, než začne stoupat. Je proto podle 

Marchettiho rozumné podstoupit toto riziko nyní, nežli se vystavovat větším 

hrozbám a možná dramatickým a násilným zvratům později, což by pro 

evropskou bezpečnost bylo mnohem nebezpečnější. Postupná politická reforma 

by měla dokázat usměrnit všechny destruktivní tendence.

2.3 Bezpečnostně-voienská spolupráce
Euro-středomořská spolupráce v bezpečnostně-vojenské a policejní 

oblasti se dnes dotýká především budování důvěry82, civilní ochrany, účasti 

v mírových operacích a boje proti terorismu a organizovanému zločinu a 

spolupráce proti šíření zbraní hromadného ničení.

2.3.1 Budování důvěry
Výměna informací zůstává i po deseti letech barcelonského procesu 

klíčovým nástrojem budování důvěry, jež je zároveň předpokladem jakékoli 

konkrétní spolupráce v bezpečnostně-vojenských aktivitách. Na multilaterální 

úrovni sice nebylo dosaženo v oblasti opatření к budování důvěry a ve 

vojenské spolupráce očekávaných výsledků, ale přesto za uplynulou dekádu 

došlo к určitému pokroku. Nutno dodat, že až do devadesátých let minulého 

století к žádnému dialogu o bezpečnostních a vojenských otázkách ve 

Středomoří nedocházelo. Teprve v polovině devadesátých let započaly své 

aktivity v této oblasti organizace jako NATO, OBSE a WEU83. Evropská unie 

se v tomto smyslu zapojila v rámci ESP s programy pravidelné výměny mezi 

diplomaty, armádními důstojníky, vojensko-politickými a politickými 

představiteli.84

Budování transparentnosti se dnes odehrává především prostřednictvím 

brífingů a setkání a prostřednictvím školících seminářů pod hlavičkou ESP. 

Pravidelné brígfingy a schůzky ohledně Evropské bezpečnostní a obranné

82 Používaný anglický termín zní také Transparency-building.
83 Západoevropská unie
84 Ortega, Martin, The Euro-Mediterranean Dialogue and the EU’s Common Security and 
Defence Policy in Marchetti, Andreas (ed.), Ten Years Euro-Mediterranean Partnership,
Center for European Integration Studies, Bonn 2005, str. 34-35
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politiky (ESDP) se konají v Bruselu po té, co středomořští partneři nominovali 

své vojenské zástupce. Po euro-středomořské konferenci ve Valencii (2002) 

uspořádalo španělské předsednictví první seminář o ESDP a Středomoří 

v Barceloně v květnu 2002. Následně Řecko zorganizovalo seminář na Rhodu 

v listopadu 2002 a další na Korfu v květnu 2003. Následné italské 

předsednictví v započaté tradici pokračovalo. Tento proces podpořila řada 

institutů pro bezpečnostní politiku členských států EU, které organizovaly 

školení a připravovaly publikace o bezpečnostně-vojenském rozměru ESP85. 

Ministerstva obrany byla samozřejmě do těchto programů zapojena. Zřejmým 

přínosem těchto setkání byla neformální výměna mezi experty, diplomaty, 

vysokými vojenskými důstojníky z EU a partnerských států.86

Další aktivitou v tomto směru bylo rozsáhlé školení o civilním a 

vojenském krizovém managementu, jež pořádalo Řecko a generální sekretariát 

Rady EU v Aténách v červnu 2005. V procesu hraje důležitou roli též Institut 

bezpečnostních studií Evropské unie87, který distribuuje své publikace ve všech 

partnerských státech a také pořádá semináře, školení a konference (v říjnu 

2004) o vztazích EU se státy Maghrebu a v květnu 2005 o bezpečností a 

vojenské dimenzi barcelonského procesu. Evropská strana pořádá také 

poznávací a vzdělávací zájezdy pro středomořské představitele (např. do 

Satelitního centra EU v prosinci 1997) .88 Je však zřejmé, že tyto aktivity, jež 

mají primárně posilovat vzájemnou důvěru a znalost, jsou příliš jednostranné. 

Více akcí by se mělo konat na území partnerských států a ty by měly své 

evropské kolegy také zvát na poznávací zájezdy a semináře.

2.3.2 Civilní ochrana
V oblasti civilní ochrany se rozvíjejí především dva projekty, Euro- 

středomořský systém prevence, zmírňování a zvládání přírodních a člověkem 

způsobených katastrof a sytém včasného varování o vlnobití typu tsunami 

způsobených zemětřesením. Druhý jmenovaný je teprve projednávaným

85 Huldt, Bo (ed.), Euro-Mediterranean Security and the Barcelona Process, Swedish National 
Defence College, Stockholm 2002
86 Ortega (2005), str. 35
87 EU Institute for Security Studies, www.iss-eu.org
88 Ortega (2005), str. 36
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projektem inspirovaným především katastrofickým vlnobitím v Jihovýchodní 

Asii na konci roku 2004.

V případě projektu zvládání katastrof (jako jsou zemětřesení, záplavy, 

lesní požáry, ale i námořní a městská rizika) se ukázala jako funkční model 

spolupráce několika iniciativních států v rámci ESP, zde konkrétně Francie, 

Alžírská, Egypta a Itálie. Spolupráce se soustředí na školící a informativní 

kurzy a semináře, výměnu expertů, vytváření sítě škol civilní ochrany a 

krátkodobou technickou podporu. V případě zvládání zemětřesení se již od 

roku 1999 rozvíjí čilá spolupráce mezi Řeckem a Tureckem.89 Lze jednoznačně 

říci, že v této oblasti se daří od dialogu přecházet к opravdu společným 

projektům a konkrétní spolupráci v boji proti společným hrozbám.

2.3.3 Spolupráce na mírových operacích
Opravdová multilaterální spolupráce na vojensko-policejních operacích 

v rámci ESP je zatím v nedohlednu, ale na bilaterální úrovni již dochází 

к zajímavému vývoji. V prosinci 2004 byla zahájena operace Evropské unie 

Athea к zajištění stabilit v Bosně a Hercegovině na základě resoluce Rady 

bezpečnosti OSN 1575. К této operaci se připojilo Turecko, i když jen na 

základě již existující dohody mezi EU a NATO.

Maroko a Jordánsko se účastnilo již SFOR operací NATO, jež přešly 

právě pod hlavičku Athea. Na základě dohody, jež podepsalo Maroko 

s Evropskou unií v únoru 2005, přispívá tato nejzápadnější země ESP 

významným počtem 130 vojáků. Na setkáních vojenských představitelů jsou 

dnes diskutovány otázky zapojení dalších partnerských zemí, např. do operací 

v Demokratické republice Kongo. Cenné zkušenosti s konkrétní spoluprácí 

jsou získávány i v rámci zcela samostatných operací. Například společný 

marocko-španělský kontingent se účastní pod brazilským vedením operací na 

Haiti na základě resoluce Rady bezpečnosti OSN 1542.90 Mírové operace na 

Blízkém východě pod hlavičkou EU za účasti středomořských partnerů jsou 

zatím příliš provokativní představou.

89 Ortega (2005), str. 37-38
90 Ortega (2005), str. 37-38
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2.3.4 Boj proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení
Přestože boj proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení obsazoval 

od počátku barcelonského procesu (včetně Barcelonské deklarace) přední místa 

všech prohlášení a je vnímán jako naprosto prioritní součást bezpečnostně- 

politické agendy (i když otázka proliferace je důležitější pro evropské státy a 

hrozba terorismu byla od počátku tíživější pro partnerské země), vedle 

pouhého dialogu mnoho konkrétních kroků vykonáno nebylo. Vývoj tématu 

terorismu na jednotlivých euro-středomořských jednáních byl podrobně popsán 

výše. Z finančních zdrojů ESP (MEDA program) a Evropské sousedské 

politiky jsou nicméně financovány multilaterální a bilaterální projekty, jež se 

většinou omezují na problematiku ochrany hranic, policejní spolupráci, 

posilování soudní kapacity a boj s financováním teroristických skupin. 

Evropská komise v této souvislosti přišla s dokumentem o regionální a 

bilaterální spolupráci na programech MEDA v oblasti spravedlnosti, svobody 

a bezpečnosti91. Ad hoc pracovní skupina к terorismu se zabývá i otázkami 

organizovaného zločinu, pašováním drog a migrací.92

Ani v oblasti boje proti rozšiřování zbrání hromadného ničení nelze čekat 

příliš konkrétních kroků. Určitou nadějí jsou akční plány v rámci Evropské 

sousedské politiky, jež toto téma prioritně akcentují. Například asociační 

dohoda se Sýrií parafována v roce 2005 problém ZHN93 podrobněji zmiňuje. 

Evropská strana, která je pro toto téma dnes ještě více citlivá s ohledem na 

vývoj v Íránu, navrhuje využití finančních prostředků MEDA na podpůrné 

projekty v oblasti kontroly vývozu, převozu a konečného užití rizikových 

materiálů.94

41 Euromed Information Note No. 86,1.3.2005
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/2005/report_86.pdf
92 Ortega (2005), str. 39-40
93 Česká zkratka termínu zbraně hromadného ničení, anglická zkratka WMD se běžně používá 
(Weapons of Maas Destruction).
94 Ortega (2005), str. 40-41
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3. Problematické momenty a překážky bezpečnostně- 

politického partnerství
V předchozí kapitole jsem se pokusil nastínit jednak vývoj bezpečnostně- 

politické agendy euro-středomořských jednání barcelonského procesu a 

zároveň stručně popsat současnou diskusi a konkrétní výsledky, jimiž se ESP 

v této oblasti může pochlubit. Je zřejmé, že za uplynulých deset let docházelo 

spíše к hledání vhodné formy spolupráce к dosažení cílů definovaných 

v Barcelonské deklaraci, než o cílevědomou realizaci ujednaných rozhodnutí. 

Existuje několik faktorů, které se významně podílely na řadě neúspěchů a 

zklamaných očekávání. V následující kapitole bych se rád podíval na důvody 

vysvětlující proč zůstává pokrok v bezpečnostně-politické oblasti tak omezený.

V mnohém se zde budu opírat o výbornou analýzu Svena Biscopa, Euro- 

Meditarranean Security, A Search for Partnersip.95 96 Zároveň se pokusím 

zhodnotit adekvátnost používaných nástrojů к dosahování barcelonských cílů.

3.1 Arabsko-izraelskv konflikt
Jak se ukázalo v mnoha fázích barcelonského procesu, jeho nejzávažnější 

překážkou je bezpochyby arabsko-izraelský konflikt a nedostatek pokroku 

v blízkovýchodním mírovém procesu. Negativní postoj arabských vlád 

к Izraeli se promítá i na Evropskou unii většinou proto, že je příliš pasivní. 

Opatření к budování důvěry nemohou být úspěšná, dokud arabské státy budou 

mít pocit, že jeden z partnerů, Izrael, svou okupací palestinských území 

porušuje mezinárodní právo. Podle této logiky nejsou arabské státy ochotny 

pouštět se do hlubší debaty o bezpečnosti, dokud tento konflikt není vyřešen. 

Panuje zde obecné přesvědčení, že před tím, než se jednání pustí do 

dalekosáhlých dohod o prevenci a řešení konfliktů v budoucnosti, musí se 

vyřešit konflikty stávající -  vedle izraelsko-palestinského, též kyperský, 

alžírský či marocký. Jak uvádí Biscop, „nelze doufat ve vytvoření bezpečnostní

95 Biscop, Sven, Euro-Meditarranean Security. A Search for Partnersip, Ashgate, Hampshire 
2003
96 Recenze např.: Kazamias, Alexander, Sven Biscop, Euro-Meditarranean Security. A Search 
for Partnersip in European Foreign Affairs Review, 10/2005, str. 279-280
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spolupráce mezi zeměmi, jež jsou ve vzájemných sporech, nebo dokonce jako 

v případě Izraelců a Palestinců v ozbrojeném konfliktu“.97

Bylo zřejmě omylem iniciátorů barcelonského procesu hned na začátku 

vytknout blízkovýchodní konflikt před závorku a odkazovat na jiná fóra, kde je 

řešen. Ze strachu nedopustit, aby nezdary v tomto mírovém procesu ohrozily 

euro-středomořské partnerství, byla dána stranou hlavní bezpečnostní obava 

arabských partnerských států. Bezpečnostně-politická dimenze ESP tak byla od 

počátku omezena jen na minimálně kontroverzní a tudíž i omezeně důležitá 

témata. Nutno dodat, že Evropská strana se v mnohém poučila a formální 

oddělení barcelonského procesu a blízkovýchodního mírového procesu na 

posledních zasedáních prolomila.

Snaha v oblasti nešíření ZHN je také velmi omezená. Izrael odmítá 

podepsat NPT, jež by podepsal jen poté, co arabské státy s ním uzavřou mírové 

smlouvy. Za tohoto předpokladu by byl ochoten se podílet na vytvoření 

blízkovýchodní zóny bez ZHN. Vzhledem к tomu, že podpis mírových smluv 

se nekoná, Izrael odmítá i „jemnější“ opatření civilní kontroly v oblasti 

nukleárních zbraní a arabské země mají dostatečnou výmluvu se těchto 

opatření také neúčastnit. Nestabilní bezpečnostní poměry v regionu by ale i bez 

tohoto faktoru nebyly příznivé к redukci ZHN, jež jsou považovány místními 

vládami za strategickou výhodu. Státy, jež jimi disponují se jich rozhodně 

nechtějí zbavit a státy, jež je ještě nemají, o ně usilují. Celá situace tak spíše 

nasvědčuje zvyšující se proliferaci, než stabilnímu poměru vzájemného 

odstrašování.98

I další otázky odzbrojení jsou do značné míry zablokovány faktory, na 

něž barcelonský proces nemůže mít vliv. Izrael má v současnosti největší 

hrozbu v Íránu, jež mu hrozí totální likvidací. Těžko lze po něm tedy chtít, aby 

odzbrojil bez toho, aby dostal patřičné záruky. Nemohu než souhlasit, 

s Biscopovým tvrzením, že dalekosáhlá odzbrojovací opatření (jež jsou 

zahrnuta v cílech Barcelonské deklarace) jsou v rámci ESP velmi nereálná.99

97 Biscop (2003), str. 55
98 Biscop (2003), str. 55-56
99 Biscop (2003), str. 56
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3.2 Nedůvěra arabských partnerů
Zásadním limitem v navázání užšího partnerství mezi Evropskou unií a 

jejím jihovýchodním sousedstvím je nedostatek důvěry či přímo nedůvěra. 

Arabské státy cítí, že EU je vnímá především jako potenciální nepřátele a 

všechny bezpečnostní iniciativy proto vnímá s nedůvěrou. Armádní složky 

partnerských zemí vnímají často i jen bezpečnostní dialog jako snahu Evropanů 

získat nad nimi výhodu. Veškerá opatření ke kontrole exportu a zbrojení jsou 

vnímána jako snaha oslabit arabské státy. Pro Araby je zajímavý hlavně 

ekonomický a kulturní rozměr ESP a obviňují EU z přílišného důrazu na 

vojensko-bezpečnostní aspekty. Jižní partneři jsou přesvědčení, že záměrem 

EU je uzavřít všechny hrozby pěkně za mořem a schovat se do „pevnosti 

Evropa“. Zahrnutí problému migrace mezi bezpečnostní témata je v této 

představě utvrzuje. Jedenácté září nedůvěru ještě posílilo, ovšem paradoxně 

spíše tu arabskou.100

Další oblastí významných obav arabských států je jakákoli hrozba 

zahraniční intervence. S velkými obavami sledovaly všechny partnerské státy 

kosovskou operaci NATO v roce 1999 a s ještě větším pobouřením americký 

útok na Irák. S nepochopením se setkává i budování jednotek EUROFOR, 

EUROMARFOR a sil rychlého nasazení, jež jsou často vnímány jako namířené 

proti arabským státům, které se dokonce domnívají, že demokratické principy 

zahrnuté v jednotlivých deklaracích a smlouvách jsou záminkou pro budoucí 

intervenci s odůvodněním jejich nedodržování.101

Zajímavým zdrojem nedůvěry je skutečnost, že Evropská unie stále ještě 

není jižními partnery vnímána jako mezinárodní aktér s dostatečnou politickou 

váhou a schopností působit v bezpečnostních otázkách. To je způsobeno 

především dosud ne zcela efektivním fungováním CFSP a ESDP. Arabové se 

také domnívají, že americká přítomnost v regionu je mnohem výraznější a že jí 

EU nedokáže čelit.102

1UU Biscop (2003), str. 56-57
101 Biscop (2003), str. 57
102 Biscop (2003), str. 58
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3.3 Nerovné partnerství
V první řadě je potřeba si uvědomit, že pokrok barcelonského procesu do 

značné míry záleží, vzhledem к institucionálnímu ukotvení ESP, na iniciativitě 

předsednické země EU. To platí ještě více s ohledem na bezpečnostně- 

politickou dimenzi. ESP postrádá svou vlastní administrativu. Přestože na 

několika konferencích bylo navrženo vytvoření stálého sekretariátu, dosud nic 

podobného nevzniklo. Každodenní chod barcelonského procesu nemůže být 

obstarán schůzkami Euro-středomořského výboru jednou za čtvrt roku. 

Nezbytná administrativa, jíž je v rámci programů MEDA velké množství, je 

proto zařizována jednotlivými odděleními Evropské komise. Samotnému Euro- 

středomořskému výboru pak předsedá předsedající země EU, která má tak větší 

slovo v navrhování agendy apod. To vše vytváří dojem, že barcelonský proces 

je spíš evropský než středomořský, což se pochopitelně partnerským zemím 

nelíbí. Nejedná se samozřejmě o záměr EU držet partnerské státy v podřízené 

pozici. Je to způsobeno jednak praktickými organizačními ohledy a jednak i 

neschopností partnerů dohodnout se mezi sebou.103

3.4 Analýza bezpečnostně-politických nástrojů ESP
Na tomto místě bych rád zhodnotil adekvátnost používaných nástrojů 

bezpečnostně-politické dimenze ESP ve vztahu к dosahování barcelonských 

cílů. Barcelonská deklarace v rámci prvního koše definuje tyto cíle (řazeno od 

obecných ke konkrétním):

1) vytvoření „oblasti míru a bezpečnosti ve Středomoří“,

2) vytvoření „Euro-středomořského paktu“,

3) vytvoření blízkovýchodní zóny bez zbraní hromadného ničení a jejích 

nosičů,

4) omezení konvečního zbrojení,

5) realizaci dobrých sousedských vztahů,

6) rozvíjení regionální a subregionální spolupráce.

Nelze než konstatovat, že v cílech 1-4 nebylo dosaženo naprosto žádného 

pokroku. Pouze v rámci pátého a šestého cíle je patrný určitý vývoj. Co se týče 

prvního a nejvíce obecného cíle, je obtížné míru jeho dosažení jakkoli

103 Biscop (2003), str. 60-61
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posuzovat. Je vlastně konečným cílem barcelonského procesu а к jeho 

dosažení jsou určeny všechny nástroje ESP. Druhý cíl, vytvoření „Euro- 

středomořského paktu“, jakéhosi ještě bližšího vztahu než je partnerství, 

blížícího se spojenectví, byl již záhy na konferencích relativizován. Arabské 

státy se nemohly s termínem „pakt“ identifikovat z pochopitelného důvodu 

přítomnosti Izraele a tak se začalo hovořit raději o společné Chartě pro mír a 

stabilitu. Přestože byl v průběhu čtyř až pěti let vypracován poměrně 

akceptovatelný text, к jeho přijetí dosud nedošlo a naopak bylo jeho další 

projednávání zcela odloženo. Na tolik ambiciózní a dalekosáhlou iniciativu 

nejsou partnerské země připraveny.

V oblasti třetího cíle (vytvoření blízkovýchodní zóny bez zbraní 

hromadného ničení a jejích nosičů) nebyly vyvinuty žádné specifické nástroje, 

stejně jako v případě cíle čtvrtého (omezení konvečního zbrojení), kromě 

rozvíjení řady opatření к budování důvěry, jež nalézaly podobu především 

v různých formách dialogu a výměny informací. К realizaci dobrých 

sousedských vztahů (cíl pátý) mělo dojít jaksi v návaznosti na vzájemnou 

spolupráci a vyřešením probíhajících sporů a konfliktů. Ukázalo se však, že 

ESP nedisponuje žádnými nástroji, které by v řešení těchto sporů mohly 

výrazněji pomoci, nežli zprostředkováním společného jednacího stolu.

Podíváme-li se na uplatňované nástroje v rámci bezpečnostně-politické 

dimenze ESP, můžeme je rozdělit do tří základních skupin:

a) multilaterální dialog - zcela nezávazná diskuse nad vybranými často 

raději nekonfliktními tématy a výměna informací, které jsou ostatně

i jinak dostupné,

b) spolupráce na konkrétních projektech, jež jsou často omezeny 

časově, rozsahem i počtem zapojených partnerů,

c) bilaterální asociační dohody a akční plány v rámci Evropské 

politiky sousedství.

Ukázalo se, že multilaterální dialog je nepochybně důležitý v udržování 

pravidelného kontaktu mezi partnery. S ohledem na dosahování konkrétních 

cílů však naprosto zklamal. Spolupráce na projektech a programech přináší 

konkrétní a často velmi cenné výsledky. Přesto nelze říci, že by jakkoli 

výrazněji přispívaly к dosahování barcelonských cílů a to především kvůli 

principu dobrovolnosti, který je s bezpečnostně-politickou spoluprácí spojen.
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Konečně o asociačních dohodách a akčních plánech, jež jsou spojeny se 

smluvními závazky a podmínečnou finanční a další podporou a výhodami, lze 

říci, že snad nejvíce přispívají к barcelonským cílům, i když spíše v rovině 

„soft“ security. Souhrnně řečeno, bilaterální rozměr bezpečnostně-politického 

partnerství (tedy jednání, dohody a smlouvy ve formátu EU15/25+1) je 

mnohem efektivnějším nástrojem, než snahy o multilaterální spolupráci.

Barcelonský proces se ve své politické a bezpečnostní rovině během 

posledních deseti let vyznačoval vysokou mírou zmatenosti, nekonzistentnosti 

a nepřítomnosti jasné strategie. Evropská strana se snažila dosáhnout, co 

možná nej ambicióznějšího plnění barcelonských cílů a opomíjela determinanty 

regionálních vztahů, jako je arabsko-izraelský konflikt, probíhající spory a 

konflikty a citlivost arabských vlád к jakýmkoli náznakům vměšování, jež 

nebylo možné v multilaterálním rámci ESP řešit.

V počátcích procesu EU prosazovala důraz jak na „soft“ tak i na „hard“ 

rozměr bezpečnosti spojených s Chartou a nerealizovanými iniciativami 

v bezpečnostně-vojenské oblasti. Od „krachu“ Charty na konferenci ve 

Valencii roku 2000 dominovala jednáním snaha realizovat alespoň jednotlivé 

konkrétní projekty v rámci ESDP. Tento „útěk vpřed“ se však nevydařil a od 

roku 2003 je možné sledovat slábnoucí důraz na multilaterální spolupráci 

v oblasti „hard“ security a naopak posilování témat politické reformy a 

demokratizace v souvislosti s Evropskou politikou sousedství z března 2003.

V pětiletém pracovním plánu z loňského euro-středomořského summitu na léta 

2006-2010 je zmínka o bezpečnostně-vojenské spolupráci na samém konci 

příslušné kapitoly. Nedomnívám se však, že nově nastoupený kurs 

barcelonskému procesu prospěje (viz neúčast nejvyšších představitelů 

partnerských zemí na euro-středomořském summitu).

Z výše uvedené analýzy adekvátnosti bezpečnostně-politických nástrojů 

ESP lze odvodit, že (a) Evropská unie by se měla více zaměřit na nástroje, jež 

mají naději na přijetí u arabských partnerů, ale zároveň (b) by neměla 

zapomínat, že přes všechna rétorická prohlášení je barcelonský proces 

nástrojem prosazování evropských zájmů v regionu a to především stability a 

předvídatelnosti. Na základě uplynulých deseti let zkušeností s barcelonským 

procesem, lze formulovat i další závěry: (1) EU aby se na multilaterální úrovni 

měla zaměřit především na politický dialog, jež je sám o sobě hodnotný, a
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neměla by usilovat o nerealistické dalekosáhlé plány. (2) Unie by se naopak 

měla zaměřit na konkrétní bezpeěnostně-politické projekty bilaterálního 

charakteru (EU+1) nebo charakteru „vícerychlostního partnerství“ (EU+x).104 

Tento koncept se nachází mezi čistě multilaterálním přístupem (EU+10), jež se 

ukazuje jako nejméně efektivní, a bilaterálním (EU+1), který by ostatně mohl 

fungovat i bez existence ESP. Vícerychlostní partnerství dává prostor 

к realizaci projektů, jež nejsou konsensuálně přijatelné pro všechny partnerské 

země ESP, přestože některé jsou ke spolupráci připraveny. Možné varianty 

zahrnují například modely „EU + země Maghrebu a Izrael“ nebo „EU + země 

Mašreku bez Izraele“. Variant je zde samozřejmě celá řada a záleželo by na 

povaze spolupráce, jež by byla realizována.

(3) Evropská unie by nicméně měla věnovat nejvíce pozornosti politické 

spolupráci s jednotlivými partnery individuálně na základě akčních plánů 

Evropské politiky sousedství. (4) Obecně by EU měla podporovat především 

růst hospodářské prosperity a životní úrovně partnerských zemí a 

s individuálním a citlivým přístupem podporovat politické reformy vedoucí 

к humanizaci režimů prostřednictvím kooperace s místní občanskou 

společností, spíše než prosazovat „demokratizační tlak“ na samotné vlády.

104 Jedná se o koncept, jež je originálním závěrem této práce. Terminologicky je odvozen 
z pojmu „vícerychlostní integrace“, kdy se v rámci evropské integrace předpokládá, že některé 
členské státy budou pokračovat v ekonomické a politické integraci rychleji než jiné.

46



Bakalářská práce Radko Hokovský

Závěr
Barcelonský proces je nesmírně ambiciózním projektem, který přestože 

nedosahuje cílů, které mu byly při jeho zrodu přiřknuty, vytváří unikátní 

platformu pro rozvíjení vztahu Evropské unie a zemí Severní Afriky a 

Blízkého východu včetně Izraele, což je samo o sobě značným přínosem. 

Poměrně živě se Euro-středomořské partnerství rozvíjí v oblasti ekonomické a 

kulturní. Mnohem komplikovanější je situace v bezpečnostně-politické 

dimenzi.

V této práci jsem popsal a analyzoval uplatňování nástrojů 

bezpečnostně-politické dimenze Euro-středomořského partnerství ve vztahu 

к naplňování cílů stanovených v Barcelonské deklaraci z listopadu 1995. 

Především jsem se zaměřil na otázku, do jaké míry jsou jednotlivé nástroje 

partnerství vhodné к dosahování daných cílů a kde se nacházejí příčiny 

případných selhání a formuloval jsem tvrzení, že bilaterální vztahy v rámci 

partnerství (ve formátu EU + partnerský stát) jsou mnohem efektivnější než 

spolupráce na multilaterální úrovni všech partnerů společně.

Bezpečnostně-politické partnerství je omezováno zejména třemi 

závažnými faktory. Zaprvé se jedná o pokračující arabsko-izraelský konflikt, 

který znemožňuje realizaci zásadnějších bezpečnostně-politických iniciativ na 

společné bázi. Přítomnost Izraele činí z barcelonského procesu zcela unikátní 

počin, na druhé straně je však zdrojem řady v rámci ESP nepřekonatelných 

kompilací. Současně je třeba si připomenout, že zdrojem konkrétních obstrukcí 

v rámci partnerství není samotný Izrael, ale především Sýrie a dříve též 

Libanon. Stručně řečeno, jakýkoli dalekosáhlejší posun v plnění barcelonských 

cílů je podmíněn vyřešením arabsko-izraelského konfliktu a dalších sporů 

v regionu.

Druhým faktorem brzdícím naplňování cílů ESP je nedůvěra arabských 

partnerů к bezpečnostně-vojenským iniciativám Evropské unie. Realizovaná 

opatření к budování důvěry nebyla úspěšná a arabské státy mají stále tendenci 

vnímat bezpečnostně-vojenskou rovinu partnerství jako ohrožování své 

obranyschopnosti ze strany EU. Konečně institucionální struktura ESP je 

nastavena tak, že v ní výrazně dominuje evropská strana, jež je převážným 

tvůrcem agendy procesu. Tato skutečnost vyvolává nevoli mezi partnerskými
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zeměmi, které iniciativy ESP vnímají často jako diktát. К institucionálním 

problémům lze řadit i to, že ESP nedisponuje vlastním sekretariátem.

S ohledem na jednotlivé nástroje uplatňované v bezpeěnostně-politické 

dimenzi ESP, lze říci, že s ohledem na dosahování konkrétních barcelonských 

cílů (1) multilaterální politický dialog naprosto zklamal, přestože je 

nepochybně důležitým nástrojem v udržování pravidelného kontaktu mezi 

partnery. Nelze říci, že by (2) multilaterální spolupráce na různých společných 

projektech a programech jakkoli výrazněji přispívala к dosažení barcelonských 

cílů a to především kvůli principu dobrovolnosti, který je s bezpečnostně- 

politickou spoluprácí spojen. Nelze zároveň opomenout, že tyto spolupráce 

přinášejí i konkrétní a často velmi cenné výsledky, nikoli však s ohledem na 

dané cíle. Konečně (3) o bilaterálních asociačních dohodách a akčních plánech, 

jež jsou spojeny se smluvními závazky a podmínečnou finanční a další 

podporou a výhodami, lze říci, že snad nejvíce přispívají к barcelonským 

cílům, i když spíše v rovině „soft“ security.

Souhrnně řečeno, bilaterální rozměr bezpečnostně-politického 

partnerství (tedy jednání, dohody a smlouvy ve formátu EU15/25+1) je 

mnohem efektivnějším nástrojem, než snahy o multilaterální spolupráci.

S jistou mírou nadsázky bych řekl, že barcelonský proces se nachází již 

od svého vzniku na křižovatce. Zatím se z ní nedostal a stále hledá správný 

směr. Domnívám se, že Evropská unie by měla polevit ve svých snahách o 

urychlení rozvoje multilaterální spolupráce, protože ta bude zásadně 

limitována, dokud nebude vyřešen arabsko-izraelský konflikt. EU by se naopak 

měla zaměřit na konkrétní bezpečnostně-politické projekty bilaterálního 

charakteru (EU+1) nebo charakteru „vícerychlostní spolupráce“ (EU+x). 

Nejvíce pozornosti by pak mělo být věnováno politické spolupráci 

s jednotlivými partnery individuálně na základě akčních plánů Evropské 

politiky sousedství.

Jsem přesvědčen, že v dnešní době je středomořské sousedství Evropy 

pro její bezpečnost regionem nej vyšší důležitosti. Evropská unie by proto měla 

věnovat prioritní pozornost řešení rizik a potenciálních hrozeb, které odtud 

pocházejí.

Vlastní text této práce se skládá z 11 534 slov a 83 941 znaku včetně mezer.
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Résumé
A Security and Political Dimension of the Euro-Mediterranean

Partnership

The study reflects important development in a political and security 

chapter of the Barcelona Process established in 1995, when institutionalised 

relations of the European Union with its Southern Mediterranean 

neighbourhood were launched. The partnership consists besides the Political 

and Security one of two other baskets: Economic and Financial, and Social and 

Cultural. The ultimate aim of the respective basket is an “establishing a 

common area of peace and stability”. The Barcelona Declaration signed at the 

very beginning of the process by 15 EU ministers of Foreign Affairs and their 

12 Mediterranean counterparts defines general tools for fulfilling the Barcelona 

goals.

The objective of this study is to assess the respective tools in their 

ability to accomplish the Barcelona goals. The author formulates a hypothesis, 

that the multilateral level of the partnership (EU + partners) is much less 

effective than the bilateral cooperation (EU+1). In order to analyse this, the 

study is divided into three main chapters. At the beginning the author provides 

basic introduction into the Barcelona Process in general. The second chapter is 

taking a detail look into the development of a Security and Political agenda of 

the Partnership, both by following the key Euro-Mediterranean conferences 

and by analysing the Political Dialogue on one hand and the Security and 

Defence Cooperation on the other. The last chapter is focusing on analysing the 

main obstacles of the respective Partnership and argues that these are above all 

the Arab-Israeli Conflict, the luck of confidence on the Arab side and the 

institutional inequality that discourage the Southern Partners.

The study concludes by assessing the ability of the Process’s tools to 

fulfil the respective Barcelona goals. To sum up the author argues that the last 

ten years of a Security and Political dimension of the Euro-Mediterranean 

Partnership proved disability to progress on the multilateral level, while the 

bilateral level was much more successful. As a solution the author come up 

with a new concept of Multispeed Partnership allowing cooperation of the EU 

with different groups of Partners at the same time.
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1. Cíle práce a vymezení tématu

Tématem své bakalářské práce bych rád navázal na seminární práci 

zpracovanou v rámci předmětu Úvod do mezinárodních vztahů „Barcelonský 

proces; cíle, nástroje a limity“ (ak.r. 2004-05). Chtěl bych tak pokračovat ve 

své dlouhodobější specializaci na problematiku evropské středomořské a 

blízkovýchodní politiky. Ve této bakalářské práci bych se rád zaměřil na 

bezpečnostně-politický rozměr vztahů Evropské unie к jejímu jižnímu a 

jihovýchodnímu sousedství. Zároveň bych tuto práci pojal jako přípravu pro 

svou diplomovou práci, jež by se soustředila na detailní analýzu bezpečnostně- 

politické dimenze vztahů EU s jednou z partnerských zemí, resp. politiky EU 

v konkrétním problému bezpečnostně-politické agendy daného regionu.

Politika EU к jejímu jižnímu a jihovýchodnímu sousedství častěji 

označovaná jako Euro-středomořské partnerství byla institucionalizována 

v roce 1995 jako tzv. Barcelonský proces. Politické a bezpečnostní partnerství 

tvoří první koš Barcelonského procesu. Přestože v této oblasti nebylo dosaženo 

takového pokroku jako v oblasti ekonomické či kulturně-sociální, jedná se 

bezesporu o oblast klíčovou a pro vztahy obou břehů Středozemního moře 

rozhodující. V roce 2005 se konala slavnostní výroční Euro-středomořská 

konference. Myslím si tedy, že je vhodný čas pro analýzu uplynulých deseti let 

snahy o vybudování efektivního partnerství.

Vycházím z předpokladu, že vztahy EU к jejímu středomořskému 

sousedství jsou a nadále budou ve středně a dlouhodobé perspektivě určující 

zvláště v bezpečnostní rovině. Považuji proto analýzu politiky Evropské unie к 

jejímu jižnímu a jihovýchodnímu sousedství, stejně tak jako analýzu reakcí, 

které tato politika vyvolává, za klíčovou. Domnívám se, že pro budoucnost 

Evropy je stabilita v této oblasti přímo životně důležitá. V rámci politicko- 

bezpečnostní spolupráce se ukazují jako zvláště problematické otázky 

politických reforem u partnerských středomořských zemí, bezpečnostně- 

vojenské partnerství, důsledky asymetrického populačního růstu, ilegální 

migrace, šíření islámského terorismu a zvláště izraelsko-palestinský konflikt.

Záměrem mé práce je popsat cíle „Politického a bezpečnostního 

partnerství“ definované v Barcelonské deklaraci z listopadu 1995 na jedné
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straně a nástroje zaváděné к dosažení těchto cílů, resp. jejich vývoj na straně 

druhé. V návaznosti na výkladovou část bych rád identifikoval problematické 

momenty a limity bezpeěnostně-politické spolupráce.

Cíle Politického a bezpečnostního partnerství (jimiž je obecně řečeno 

založení společné oblasti míru a stability ve Středomoří na základě sdílených 

principů) bych rád sledoval tak, jak byly definovány v Barcelonské deklaraci. 

Zvlášť bych se zaměřil na tři hlavní oblasti naplňování cílů -  politický dialog 

na bilaterální a regionální úrovni, opatření к budování partnerství a projekt 

Charty pro mír a stabilitu. Dále bych popsal konkrétní nástroje a projekty 

jakými jsou v politické oblasti Euro-středomořský studijní výbor 

(EuroMeSCo), Diplomatické školící semináře, Evropská iniciativa pro 

demokratizaci a lidská práva (EIDHR), posilování občanské společnosti 

v partnerských zemích či školení veřejné správy. Zvláštní pozornost si zaslouží 

projekt Charty pro mír a stabilitu, jež má vytvářet rámec pro bezpečnostně- 

vojenskou spolupráci a umožnit posilování důvěry mezi partnery a zavést 

systém včasného varování a předcházení konfliktům v oblasti. Problematiku 

Charty pro mír a stabilitu proto v osnově vyčleňuji jako samostatnou kapitolu, 

přestože se většinou řadí mezi ostatní nástroje bezpečnostně-politické dimenze 

Euro-středomořského partnerství.
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2. Osnova práce

Úvod

1. Euro-středomořské partnerství

• Barcelonská deklarace a cíle Euro-středomořského partnerství

• tři koše barcelonského procesu

o Politické a bezpečnostní partnerství

■ cíle a principy 

o Ekonomické a finanční partnerství

o Sociální, kulturní a lidské partnerství

2. Politické a bezpečnostní partnerství 1995-2005

• vývoj a pokrok bezpečnostně-politické dimenze Euro- 

středomořského partnerství

o vývoj bezpečnostně-politické agendy Euro-středomořských 

konferencí

• nástroje a projekty к naplňování bezpečnostně-politických cílů

o politický dialog na bilaterální a regionální úrovni

o opatření к budování partnerství

o Program pro spravedlnost, policii a migraci

o vojensko-bezpečnostní iniciativy

o Euro-středomořská Charta pro mír a stabilitu

■ vývoj jednání a sporné momenty

3. Problematické momenty a limity Politického a bezpečnostního 

partnerství

• konkrétní problematická místa -  konflikty a spory

o demokratizační politika EU

• rozdílná optika partnerských zemí -  limity

o otázka lidských práv
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