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Úvod

Definice zkoumaného problému

Evropská unie (EU) je v posledních letech stále více zapojena do 

celosvětového dění a její přítomnost lze pociťovat v mnoha oblastech. Častokrát 

se o ní hovoří jako o globální mocnosti, velmoci nebo aktérovi a proklamuje se 

její celosvětový vliv.

Co si ale lze vlastně pod pojmem globální aktér představit? Existuje nějaká 

přesná teoretická definice tohoto pojmu? Nebo je jich dokonce několik? A splňuje 

Evropská unie všechny podmínky pro globální aktérství? Nebo ji lze hodnotit jako 

globálního aktéra jen v určité rovině? Je tato pozice daná dosaženým stavem 

vývoje Evropské unie, nebo se může změnit? A bude to změna k lepšímu nebo 

k horšímu?

Tyto a mnohé další otázky trápí v současné době mnoho odborníků na 

Evropskou unii a jsou také hlavním tématem této práce. Za téměř padesát let své 

existence prošlo Evropské společenství (a později Evropská unie) mnohými 

změnami a vyvinulo se do podoby, kterou zřejmě v poválečné době nikdo 

nepředpokládal. Dokonce je možné, že se již stalo světovou velmocí a globální 

silou.

Tento problém je z hlediska teoretického i praktického často diskutován 

v akademických kruzích a na vědeckých sympoziích zabývajících se stavem a 

vývojem Evropské unie. Jedna z nejzajímavějších teoretických debat se 

v současné době odvíjí o zařazení Evropské unie z hlediska teorií mezinárodních 

vztahů.

Evropská unie je z hlediska teorií mezinárodních vztahů zcela jedinečnou 

entitou a v poslední době se vyvinulo mnoho názorů na to, zda je vůbec do 

systému těchto teorií zařaditelná, a která teorie nejlépe popisuje všechny její 

aspekty a současný vývoj. Vědecké kapacity se přou, zda je možné, aby byla 

Evropská unie nazývána globální mocností či aktérem, a jaké podmínky pro to 

musí splňovat. Tento problém je o to složitější, neboť prozatím neexistuje žádný
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unifikující názor na definici globální mocnosti, globálního aktéra a vůbec pozici 

Evropské unie.

Tato práce si klade za cíl shrnout nejnovéjší teoretické poznatky a současné 

vědecké názory na zařazení Evropské unie do systému teorií mezinárodních 

vztahů, a zejména teorií definujících aktérství. Na základě těchto teorií by mělo 

následné vyplynout, zda Evropská unie ve své současné podobě opravdu 

globálním aktérem je. Tato teoretická pozice bude dále podrobena praktickému 

hodnocení, ze kterého by mělo vyplynout, zda teoretické závěry odpovídají praxi. 

Dále bude stanoveno, zda je současná pozice Evropské unie v mezinárodním 

systému stála, a tedy i udržitelná, nebo zda je dynamická a prochází vývojem.

Postup práce

Role Evropské unie v systému teorií mezinárodních vztahů je sice ve svété 

často diskutovaným tématem, v česky psané literatuře se však vyskytuje jen 

velmi sporadicky. Specializované teorie „aktérství" a popis typů „globálních 

mocností" jsou v českých odborných kruzích nováčkem a veškeré zmínky o 

těchto teoriích jsou minimální.

V první části této práce budou tedy tyto teorie objasněny a vysvětleny. 

Z hlediska teorií mezinárodních vztahů bude nejprve zkoumáno, čím je Evropská 

unie na základě názorů současných teoretiků a zda o ní vůbec lze uvažovat jako 

o aktérovi. Pokud opravdu aktérem v teoretické rovině být může, bude dále 

rozebráno, jakým druhem aktérství disponuje či ke kterému nejvíce inklinuje. Zde 

budou objasněny teorie aktérství a možnosti typizace Evropské unie jako 

globálního aktéra či globální mocnosti.

Po hodnocení teoretickém budou v kapitolách 3, 4, a 5 tyto teorie porovnány 

s praxí. Bude tedy analyzováno současné postavení Evropské unie ve světě a 

také schopnosti, kterými disponuje v globálním měřítku, jakož i její vliv na 

globální vývoj. Z těchto skutečností by mělo následné vyplynout, zda praktická 

zkušenost odpovídá již stanoveným teoretickým předpokladům.

8



V závěru pak bude následovat evaluace stability tohoto stavu a bude určeno, 

zda a jakým směrem se postavení Evropské unie vyvíjí, a zda by tento vývoj 

mohl mít nějaký vliv na její globální aktérství.

Pro upřesnění hlavního tématu této práce je na tomto místě třeba podotknout, 

že se tato práce zabývá Evropskou unií jako celkem a jejím vztahem k okolnímu 

světu. Evropská unie je brána jako jediná, celistvá entita, jejíž schopnost být 

aktérem je evaluována vůči ostatním (vnějším) aktérům. Tato práce se tudíž 

nezabývá vztahy mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, či vztahem 

mezi Evropskou unií a jejími institucemi a členskými státy.

Jak již bylo v úvodu řečeno, česká odborná literatura se tomuto tématu 

prozatím téměř nevěnovala. Proto bude teoretická část této práce spíše 

přehledem a systematizací světových vědeckých a odborných názorů, než 

detailním výzkumem jednotlivých teorií. I když by každá z kapitol při 

podrobnějším zkoumání mohla vydat na další samostatnou rigorózní práci, cílem 

této práce je spíše seznámit českou akademickou veřejnost se současným 

děním na poli teorií a doložit tyto teorie praxí.

Použitá literatura a studijní materiály

Jelikož je cílem této práce ohodnotit současný stav Evropské unie, není 

většina materiálů starších šesti let. Pro nedostatek aktuálních sbírek a monografií 

byly upřednostněny materiály z akademických časopisů a studií, jakož i 

internetové zdroje.

V teoretické části jsou samozřejmě použity i materiály staršího data, například 

politologické teorie Carra (1962) nebo Duchéna (1973), pro ilustraci vývoje v této 

oblasti. Za hlavní teoretickou základnu jsou však považovány práce 

Brethertonové a Voglera (1999, 2003), Rosamonda (2003, 2004), Ciniové (2000) 

a Mannerse (2002) vydané na přelomu tisíciletí, které do velké míry ilustrují 

současný stav aktérství Evropské unie. Tento převážně anglosaský přístup 

k tématu vyvažují teorie německé politologické větve, reprezentované 

Schimmelfennigem (2004) nebo Wesselsem (2000, 2005). Pro aktualizaci tohoto 

teoretického vývoje byly mimojiné použity i akademické studie výzkumných
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pracovníků London School of Economics, Góteborg University nebo Centra pro 

komparativní výzkum v sociálních védách, a materiály z akademických (i 

specializovaných) časopisů jako například Journal of Common Markét Studies, 

Journal of European Public Policy, Internationale Politik nebo European Foreign 

Affairs Review, apod.

Fakta pro popsáni současného stavu Evropské unie byla čerpána především 

ze statistik a materiálů evropských instituci, zejména z Evropské komise 

a Eurostatu. V zájmu objektivity uváděných informaci jsou ovšem použity také 

materiály publikované universitami a výzkumnými centry, Světovou obchodní 

organizaci (WTO) nebo Evropskou unii konfederaci průmyslu a zaměstnavatelů 

(UNICE). Bohatým zdrojem informací byly rovněž výše zminéné akademické 

časopisy, jakož i internet - zejména servery Evropské unie (např. europa.eu.int), 

ale i ostatní informační servery typu euractiv.com, visiteurope.com, 

welcomeurope.com, apod.

Zde je třeba podotknout, že hodnocení současného stavu Evropské unie 

akademiky, či jinými odborníky, může být do jisté míry předpojaté a subjektivní. 

Někteří autoři myšlenku evropské integrace apriori zcela zavrhují, a domnívají 

se, že žádný pokrok v této oblasti není dostatečný, především ve srovnání se 

suverénními státy. Jiní považují integrační ideje a směřování Evropské unie za 

správné, ale liší se ve svém postoji k nim. V oblasti anglosaské je často na 

problémy Evropské unie pohlíženo jako na známky úpadku celého systému, 

který byl nedostatečně vykonstruován „bruselskou byrokracií", od níž se autoři 

více méně distancují; v oblasti německé jsou naopak spíše viděny jako problémy 

vlastní, které je nutno řešit v rámci Evropské unie jako jednotného celku, jehož 

se cítí být součástí, a proto hledají vhodná řešení. Rovněž u citací z prohlášení 

Evropské unie či jejich představitelů je třeba brát v potaz, že mohou být poněkud 

jednostranné, slouží však k vyjádření názoru Evropské unie na vlastní postavení 

ve své té. V této práci bylo v rámci objektivity použito široké spektrum názorů ze 

všech těchto ideových okruhů, a u uvedených citací je třeba vzít tuto možnou 

subjektivitu na vědomí.
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Většina materiálů je v anglickém, německém nebo francouzském jazyce, 

neboť, jak už bylo řečeno, v češtině na toto téma téměř neexistují publikace ani 

akademická diskuse. Spíše výjimkou je tedy Vědecký sborník Vysoké školy 

ekonomické Geneze a současnost evropské integrace nebo kniha Politický a 

právní rámec evropské integrace. Z českých časopiseckých materiálů pak stojí 

za zmínku Mezinárodní politika, která věnovala jedno číslo diskusi o směřování 

Evropské unie v souvislosti s reformou Lisabonské strategie1 a průběžně přináší 

zprávy o jejím vývoji, a v neposlední řadě se jedná i o internetové informační 

stránky (např. Integrace.cz, Euraktiv.cz, Evropska-unie.cz, apod.).

Tato práce bohužel neobsahuje žádné materiály v českém jazyce vydané od 

července 2006 (pokud nejsou přístupné přes internet v elektronické podobě) 

z důvodů dlouhodobého pobytu autorky v zahraničí.

Pojmové upřesnění

Mnohé pojmy používané zejména v teoretické části dosud nebyly do češtiny 

přeloženy, nebo se víceméně používá jejich anglický název. Pro konsistenci 

s většinou pramenů, bude i zde v případě neexistence ustáleného názvu použita 

anglická verze, která bude pro přesnější představu o významu doplněna českým 

překladem.

Pojem Evropská unie je v některých částech této práce použit i pro označení 

předchozích vývojových fází evropské integrace. Přestože Evropská unie vznikla 

oficiálně až po sepsání Maastrichtské smlouvy (1992) a legálně pak po jejím 

vstoupení v platnost (1993), a v letech 1957 -  1992 byl oficiální název tohoto 

uskupení států Evropské hospodářské společenství, je dnes obvyklým 

vědeckým územ používat při hledání vysvětlení současných problematik 

v minulosti název Evropská unie i při referenci k době před rokem 1992, 

respektive 19932. Tohoto zavedeného úzu bude tedy využito i v této práci.

Pojmy „Evropa", „evropský‘ a „Unie“ používané v této práci se vztahují na 

Evropskou unii, nejsou-li jinak blíže určeny či vysvětleny.

1 Mezinárodní politika, ročník XXIX, č. 8/2005
2 Vogler, J. (2005) The European contribution to globál environmental govemance, v: International Affairs, 
ročník 81, č.4, s.835- 850, s. 836
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1 Kapitola 1.: Evropská unie v kontextu 

současných teorií mezinárodních vztahů

Hlavní teorie mezinárodních vztahů (International Relations Theories, IR) 

po druhé světové válce berou v úvahu pouze suverénní státy jako jednotky 

v analýze světového systému a nedávají téměř žádnou váhu organizacím a 

institucím3. Evropská unie (EU) ale zcela jistě není státem jako takovým 

v konvencionálním slova smyslu. Jak jsou tedy její vznik a fungování vysvětleny 

na poli teorií?

Tato kapitola přináší přehled nejvýznamnějších a nejvlivnějších teorií 

mezinárodních vztahů v posledních desetiletích a dokládá způsob, jakým se 

snažily Evropskou unii zařadit do svého systému. Jejím cílem je objasnit, která 

teorie toto nové a jedinečné uskupení evropských států nejlépe vysvětluje, a také 

to, jak je vlastně teoreticky definováno.

1.1 Dominantní teorie

Nejdominantnější teorií v posledních pěti desetiletích je bezpochyby 

realismus, rozvíjející se později v neorealismus4. Realisté tvrdí, že suverénní 

státy jsou jedinými aktéry světového systému, který není nikým řízen a podléhá 

tak anarchii. Jinak řečeno, neexistuje žádná supranacionální (nadnárodní) síla, 

která by mohla řídit mezinárodní jednání, a všechny mezinárodní politiky a 

strategie jsou tvořeny výhradně na základě intergovernmentálních (mezivládních) 

negociací5. Státy vystupují jako racionální aktéři a jejich pozici v hierarchii států 

určují svým jednáním jednotlivé národní vlády.

Neorealisté vycházejí v podstatě z realismu, ale na rozdíl od jeho příznivců 

se domnívají, že je možno dosáhnout celosvětového pořádku pomocí

3 Rosamond, B. (2004) Theories o f  European Integration, Basingstoke, s. 131
4 Ibid., s. 131
5 Cini, M.: Intergovemmentalism, v: Cini, M. (ed.) (2003) European Union Politics, Oxford, s.93-108, s.94- 

95, a také Schimmelfennig, F.: Liberál Intergovemmentalism, v: Wiener, A.,Diez, T. (eds.) (2004) 
European Integration Theory, New York, s. 75 -  93, s. 76
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mezinárodní spolupráce jednotlivých suverénních států6. Považují proto také 

mezinárodní organizace za vhodné, neboť mohou v určitých ohledech sloužit 

jako nástroj k prosazování národních zájmů a k nastolení výše zmíněného 

pořádku7. Zatímco tedy realisté Evropskou unii zcela přehlížejí, neorealisté ji vidí 

jako mechanismus mezistátní spolupráce vytvořený kolem nejsilnějšího státu, 

který umožňuje zúčastněným státům lépe přežít v současném světě8.

Protipólem realismu je pak neoliberalismus9. Neoliberalisté považují za 

základ mezinárodních vztahů procesy, které se odehrávají mezi suverénními 

státy. Jestliže je v realismu a neorealismu rozhodující síla suverénního státu 

samotného, podstatou neoliberalismu je právě schopnost států vyjednat si své 

postavení ve světovém systému a prosadit se na základě dohody s ostatními 

státy. Pro Evropskou unii to tedy znamená, že je neoliberalisty definována jako 

sdružení suverénních států, spojených za účelem vytvoření liberálního a 

jednotného trhu, který by zlepšil jejich šance v mezinárodním systému10.

Drulák uvádí pro srovnání ještě další teorie mezinárodních vztahů a jejich 

mínění o evropské integraci; jsou to federalismus, funkcionalismus a 

neofunkcionalismus11. Federalisté se domnívají, že cílem, ke kterému 

mezinárodní systém směřuje, je vytvoření všeobecného celosvětového mírového 

uspořádání. Jedinou zárukou k dosažení trvalého míru je podle nich vytvoření 

mezinárodní federace. Evropskou unii pak považují za její prvopočátek, a věří, že 

její konečnou podobou bude vytvoření federálního státu12. Podle Rosamonda se 

v současnosti k tomuto názoru přiklání velké množství autorů, kteří jsou 

přesvědčeni, že evropská integrace směřuje k vytvoření jakéhosi federálního

6 Cini, M.: Intergovemmentalism, v: Cini, M. (ed.) (2003) European Union Politics, Oxford, s.93-108, s. 95
7 Drulák, P. (2000) Vývoj teorií evropské integrace, v: Geneze a současnost Vědecký sborník Vysoké školy 
ekonomické v Praze, ročník 8, č. 5, s. 115 -  130, s. 117
8 Rosamond, B. (2004) Theories o f  European Integration, Basingstoke, s. 133
9 podrobnější definice neoliberalismu uvádí například Rosamond, B. (2004) Theories o f  European 
Integration, Basingstoke, s. 133
10 Rosamond, B. (2004) Theories o f  European Integration, Basingstoke, s. 135-136
11 Drulák, P. (2000) Vývoj teorií evropské integrace, v: Geneze a současnost Vědecký sborník Vysoké 

školy ekonomické v Praze, ročník 8, č. 5, s. 1 1 5 -1 3 0
12 Ibid., s. 118-119
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superstátu („federal superstate“), který v budoucnu převezme úlohu národních 

států13.

Funkcionalismus a neofunkcionalismus, které byly až do 70. let dvacátého 

století hlavními přístupy ke zkoumání evropské integrace, byly prvními teoriemi, 

které vzaly v úvahu dynamiku vývoje Evropské unie14. Nezabývají se tím, zda je 

suverénním státem, nebo zda se jím má stát; stále ji ale nepovažují za aktéra. 

Těmi, kdo řídí její vývoj, jsou podle nich nepolitičtí experti (respektive politické 

elity u neofunkcionalismu)15.

Žádná z výše uvedených teorií v rozsahu svých vědeckých nástrojů 

nezahrnuje ani nechápe Evropskou unii jako samostatného aktéra

v mezinárodním dění. Převážná většina z nich (snad s výjimkou funkcionalismu a 

neofunkcionalismu) se věnuje pouze otázce, do jaké míry se jí již povedlo 

napodobit charakteristické vlastnosti suverénního státu16.

Podle Rosamonda je Evropská unie některými autory vnímána jako 

„embryonic statě"17, který by se s postupem času měl vyvinout do státu 

plnohodnotného, což by mohlo sloužit jako základ pro její uvedení jako aktéra 

podle těchto státocentristických teorií. Již nyní by mohla být definována jako 

„entity seeking to advance its own interests and ,particularly' to render itse lf 

secure from extemal threať18, což je podle teorií mezinárodních vztahů 

rozhodující podmínkou pro vymezení konstituentní jednotky (státu) 

v mezinárodním systému. Jak již ale bylo uvedeno na začátku, Evropská unie 

není státem a neexistuje žádná opodstatněná jistota, že by se jím v budoucnu 

stala.

Otázkou tedy zůstává: Existuje nějaká IR teorie, která by ji byla schopna 

zařadit do svého systému, aniž by ji připodobňovala k suverénnímu státu?

13 Rosamond, B.: New Theories o f  European Integration, in: Cini, M. (ed.) (2003) European Union Politics, 
Oxford, 2003, s.109-127, s. 125
14 Drulák, P. (2000) Vývoj teorií evropské integrace, v: Geneze a současnost Vědecký sborník Vysoké 
školy ekonomické v Praze, ročník 8, č. 5, s. 115 -  130, s. 120-122
15 Ibid., s. 120-122
16 Rosamond, B. (2004) Theories o f  European Integration, Basingstoke, s. 175
17 "zárodekstátu" (překl.aut) Ibid., s. 175
18 "entita snažící se prosadit své vlastní zájmy a ‘zejména ’ ubránit se vnějšímu nebezpečí" (překl.aut) 
Rosamond, B.: New Theories o f  European Integration, in Cini, M. (ed.) (2003) European Union Politics, 
Oxford, 2003, p. 109-127, s. 124
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1.2 Liberální integovernmentalismus

Podle Schimmelfenniga je liberální intergovemmentalismus (Liberál 

Intergovernmentalism, LI19) v současnosti jedinou teorií mezinárodních vztahů, 

která objasňuje postatu Evropské unie a evropskou integraci jako takovou. Její 

autor, Andrew Moravcsik, jejím prostřednictvím celkově elaboruje tradiční 

realistickou teorii a dodává k ní nové elementy20.

Liberální intergovemmentalismus vysvětluje evropskou integraci na 

principech intergovemmentalismu, který vychází z realistického (a 

neorealistického) pojetí mezinárodních vztahů. Intergovernmentalisté věří, že 

aktéry mezinárodního dění jsou především státy, které mezi sebou uzavírají 

mezistátní dohody a smlouvy. Neomezují se však jako realisté či neorealisté na 

suverénní státy; tvrdí, že aktéry mohou být i z nich složené státní seskupení 

nebo mezinárodní organizace. Spojenými silami totiž lépe reprezentují zájmy 

zúčastněných států, a to i v globálním měřítku.

Podobně vysvětluje teorie liberálního intergovemmentalismu vznik Evropské 

unie. Ta byla podle ní původně založena jako naplnění potřeby evropských států 

vytvořit jednotnou organizaci, která by je sjednocovala a reprezentovala jejich 

zájmy v mezinárodní politice a na globálním trhu. Taková kooperace a 

koordinace prostřednictvím zavedených institucí by jim pak umožňovala zvyšovat 

kredibilitu mezinárodních závazků21.

Moravcsik vysvětluje, že zapojení do evropské integrace bylo racionální 

volbou národních vlád suverénních států a směřovalo k vyřešení jejich 

ekonomických zájmů22. Schimmelfennig dodává, že pomocí „intergovernmental

19 podrobněji k liberálnímu intergovemmentalismu především: Moravcsik, A. (1998) The Choice for 
Europe. Sociál Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Londýn, nebo Schimmelfennig, F.: 
Liberál Intergovernmentalism, v: Wiener, A.,Diez, T. (eds.) (2004) European Integration Theory, New  
York, s. 7 5 - 9 3
20 Schimmelfennig, F.: Liberál Intergovernmentalism, v: Wiener, A.,Diez, T. (eds.) (2004) European 
Integration Theory, New York, s. 75 -  93, s. 78
21 Moravcsik, A. (1998) The Choice for Europe. Sociál Purpose and State Power from Messina to 
Maastricht, Londýn, s. 18
22 Ibid., s. 18

15



bargainincf'23 došlo i k dohodnutí vzájemně výhodných podmínek pro všechny 

zúčastněné.

Některé politiky a programy by byly však jen obtížně dosažitelné pomocí 

mezivládních dohod a čistý intergovernmentalismus se jako metoda jejich plnění 

nevyplácel. Z těchto důvodů bylo výhodné také ustavení supranacionálních 

(nadnárodních) institucí. Nadnárodní instituce rozhodují o směřování celého 

uskupení států odděleně od národních rovin, což jim umožňuje větší nadhled, 

rychlost konání i akceschopnost. Podle Schimmelfenniga je supranacionální 

sjednocení výhodné zejména tehdy, pokud národní vlády ve vzájemném 

obchodě čelí vysokým transakčním nákladům a „significant informational (and 

ideational) asymmetries favour supranational enterpreneurs“24.

I když je pro vytvoření supranacionálních orgánů třeba, aby se jednotlivé 

suverénní státy dobrovolně vzdaly jisté části své suverenity, mnozí autoři (např. 

Hoffmann, Moravcsik, Schimmelfennig) tvrdí, že evropská integrace národní 

státy neoslabuje, ale naopak podporuje přežití, regeneraci a posílení Evropy jako 

celku. Domnívají se, že právě díky integraci je postavení EU v mezinárodních 

vztazích minimálně srovnatelné s pozicí suverénního státu, a podle 

Schimmelfenniga25, dokonce podstatně lepší.

Liberální intergovernmentalismus tak Evropskou unii definuje jako ne zcela 

intergovernmentální mezinárodní organizaci (tvořenou suverénními státy) 

s určitými supranacionálními prvky, sloužícími ke zlepšení postavení 

zúčastněných států ve světovém systému. Jako jediná ze současných teorií 

mezinárodních vztahů tak nevysvětluje Evropskou unii jako stát nebo jeho 

zárodek, ani jako čistě mezinárodní organizaci, a zároveň připouští, že je 

aktérem v oblasti mezinárodních vztahů26. Na základě této definice si lze ale

23 „mezivládního vyjednávání“ (překl.aut) Schimmelfennig, F.: Liberál Intergovemmentalism, v: Wiener, 
A.,Diez, T. (eds.) (2004) European Integration Theory, New York, s. 75 -  93, s. 79
24 „významné informační (a ideové) asymetrie hovoří ve prospěch nadnárodních firem" (překl.aut) Ibid., s. 
83
25 Ibid., s. 79
26 Moravcsik, A. (1998) The Choice for Europe. Sociál Purpose and State Power fřom Messina to 
Maastricht, Londýn

16



klást stejnou otázku jako Rosamond: „If it is not a statě, what is the EU in the 

globál systém?"27 28

1.3 Definice Evropské unie

Právě proto, že je Evropská unie tak obtížně teoreticky definovatelná, 

nabízejí se autoři s mnoha názory na to, jak tuto existující skutečnost 

pojmenovat. Často používaným termínem je politická entita „sui generis"20, tedy 

něco jako unikátní entita svého vlastního druhu Maull přichází s pojmenováním 

„integrated association o f people“29, Erhart ji nazývá postmoderní entitou s 

„komplexes Mehrebenen-System"30, Manners „cross-cutting polity"31, a 

Rosamond dokonce „freak occurence"32.

Nepochybně je ale takovou formou organizace, která už nemůže být 

popsána pomocí konceptu externí a interní suverenity národních států33, tedy na 

základě tradiční definice vestfálského modelu státu. „Vestfálský stát“ je odrazem 

systému mezinárodních vztahů po uzavření Vestfálského míru v roce 1648. Stát 

je podle něj definován jako suverénní entita s výlučnou a absolutní mocí nad 

určitým územím, s koncentrací moci na jednom místě, prokazatelnou hierarchii, 

státní suverenitou a jasnou identitou34.

Evropská unie je ale mnohem komplexnější a obsahuje ,,/ess of a distinction 

between inside and outslde the Westphalian statě“35. Prosazuje se pomocí 

nadnárodních institucí, ale o moc se dělí i s národními a regionálními orgány, což

27 "pokud není státem, čím je  EU v globálním systému? " (překl.aut) Rosamond, B. (2004) Theories o f 
European Integration, Basingstoke, s. 176.
28 „jedinečná, unikátní" (překl.aut) toto uvádí například Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance 
o f Global Order, v: International Affairs, ročník 81, č.4, s. 775-799, s. 791
29 „integrovaná asociace lidí" (překl.aut) Ibid., s. 791
30 „komplexnísystém s mnoha úrovněmi" (překl.aut) Erhart, H.G. (2004) Die Sicherheitspolitik der EU im 
Werden, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 6, s.33-41, s. 34
31 „překlenujícípolitické zřízení" (překl.aut) Manners, I. (2002) Normative Power Europe: A 
Contradiction in Terms?, v: Journal o f Common Markét Studies, ročník 40, č. 2, s.235-258, s. 240
32 "bizardníjev ” (překl.aut) Rosamond, B.: New Theories o f European Integration, in Cini, M. (ed.) 
(2003) European Union Politics, Oxford, s. 109-127, s. 124
33 Lavenex, S. (2004) EU Extemal Govemance in “Wider Europe”, in: Journal o f European Public Policy, 
ročník 11, č.4, s. 680-700, s.682
34 Drulák, P. (2000) Vývoj teorií evropské integrace, v: Geneze a současnost Vědecký sborník Vysoké 
školy ekonomické v Praze, ročník 8, č. 5, s. 115 -  130, s. 127
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odporuje definici vestfálského modelu. Tato konstelace, kdy existuje několik 

různých řídících center na různých úrovních by se dala popsat jako „multi-level 

and multi-actor constellatioď36 nebo „multi- centred governance"35 * 37. Jiní autoři ji 

také označují jako „vláda bez státnosti1'38, případně jako „pooling o f sovereignitý‘ 

nebo „governance without governm enť39.

Na základě popření vestfálského modelu přichází Bull s definicí Evropské 

unie jako postmoderního „neo-medievaí' státu40. K vysvětlení postmoderního se 

vrací zpět do doby před vestfálským systémem a zpochybňuje státní suverenitu. 

Inspiraci hledá ve středověkém uspořádání, které oplývalo pluralitou aktérů a 

mělo neúzemní charakter41.

Zielonka dokonce vidí Evropskou unii jako počátek konce národních států 

vestfálského typu. Domnívá se, že budoucí vývoj EU směřuje k ustavení „neo- 

medieval e m p ire které se bude vyznačovat „overlapping authorities, divided 

sovereignity, diversified institutional arrangements, and multiple identities"42.

Shrnutím všech těchto teoretických definic dostáváme Evropskou unii jako 

nestátní entitu, tvořenou suverénními státy, které se však vzdaly části své 

suverenity. Zároveň je také mezinárodní organizací, která má však daleko větší 

koordinační a rozhodovací pravomoci než jakákoli jiná v historii. Není ještě 

dostatečně integrovaná, aby byla federací, ale je už více než konfederace.

35 „menší rozdíly mezi vnitřní a vnější stránkou vestfálského státu “ (překl.aut) Manners, I. (2002) 
Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, v: Journal o f  Common Markét Studies, ročník 40, č.
2, s. 235-258, s. 240
36„konstelace s mnoha vrstvami a mnoha aktéry “ (překl.aut) Lavenex, S. (2004) EU Extemal Governance 
in “Wider Europe”, in: Journal o f European Public Policy, ročník 11, č.4, s. 680-700, s. 682
37 „ vláda s mnoha centry moci“ (překl.aut) Cremona, M. (2004) The Union as a Global Actor: Roles, 
Models and Identity, v: Common Markét Law Review, ročník n.n., č .4 1, s. 553-573, s. 554
38 Drulák, P. (2000) Vývoj teorií evropské integrace, v: Geneze a současnost Vědecký sborník Vysoké 
školy ekonomické v Praze, ročník 8, č. 5, s. 115 -  130, s. 128
39 „společná suverenita“ „vládnutí bez vlády “ (překl.aut) Bórzel, T.A. (1997) Zur Ir(Relevanz) der 
Postmoderně fur die Integrationsforschung, Eine Replik auf Thomas D iez’ Beitrag „Postmoderně und 
Integrationsforschung“ v: Zeitschrift fiir Internationale Beziehungen, ročník n.n., č .l ,  s. 125-131, s. 127
40 „ novo-středověkého“ (překl.aut) Bull, H. (1995) The Anarchical Society. A Study o f  Order in World 
Politics, Londýn, s.256-257
41 Drulák, P. (2000) Vývoj teorií evropské integrace, v: Geneze a současnost Vědecký sborník Vysoké 
školy ekonomické v Praze, ročník 8, č. 5, s. 115 -  130, s. 128
42 „novo-středověké impérium “ „přesahujícími se autoritami, rozdělenou suverenitou, diversifikovanými 
ustaveními institucí a mnohonásobnými identitami" (překl.aut) Zielonka, J. (2001) How New Enlarged 
Borders Will Reshape the European Union, v: Journal o f Common Markét Studies, ročník 39, č. 3, s.507- 
536, s. 509
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Toto uskupení dále rozhoduje jak na intergovemmentální, tak na 

supranacionální úrovni. Jeho autorita je podpořena autoritami jednotlivých 

členských států; má však také vlastní právní subjektivitu, ale jen v některých 

oblastech. Celkové pravomoci přenesené na Evropskou unii jsou dále 

reprezentovány jejími institucemi, které jí dávají legitimní právo jednat 

v zastoupení členských států. Na závěr je nutno ještě dodat, že toto seskupení 

států se neustále vyvíjí a mění a nikde není přesně stanoveno, jaká podoba je 

jeho cílem. Je tedy nejen v současném stavu, ale i dlouhodobě obtížně 

definovatelné43.

Může být něco takového považováno za globálního aktéra?

43 jedná se o shrnutí nejvíce zastoupených názorů mezi vědeckou komunitou zabývající se definicí EU 
v rámci teorií mezinárodních vztahů. V tomto duchu se vyjadřují například Maull, H.W. (2005) Europe and 
the New Balance o f  Global Order, v: International Affairs, ročník 81, č.4, s. 775-799, s. 791, Erhart, H.G. 
(2004) Die Sicherheitspolitik der EU im Werden, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 6, s. 33-41, s. 34, 
nebo Rosamond, B.: New Theories o f European Integration, in Cini, M. (ed.) (2003) European Union 
Politics, Oxford, 2003, s. 109-127, s. 124
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2 Kapitola 2.: Teoretická podstata EU jako 

globálního aktéra

2.1 Teoretická definice globálního aktéra

Globální aktér je slovní spojení v současnosti často používané, nejen 

v akademických kruzích, pro označení vlivných světových mocností. Velmi 

stručně by se dalo vysvětlit jako „entita, které má schopnost ovlivnit světové dění 

podle svých představ".

Existuje však řada explikací tohoto pojmu a různí autoři hodnotí zkoumané 

aspekty této role s odlišnou důležitostí. Jedním z prvních teoretiků zabývajících 

se globálním aktérstvím byl již v 70. letech minulého století Sjóstedt. Podle jeho 

definice musí mít globální aktér „the ability to function actively and deliberately in 

relation to otheractors in the intemational systém"44 45.

Na aktivní, samostatné jednání dávají důraz i Brethertonová a Vogler, kteří 

oživují teorii globálního aktérství v 90. letech. Tito autoři definují aktéra jako „an 

entity that exhibits a degree o f autonomy from its external environment, and 

indeed from its interna! constituents, and which is capable o f volition or
.A R

purpose .

S příchodem nového milénia to ale vypadá, jakoby podmínky pro globální 

aktérství přitvrdily. Nestačí už jen aktivně a samostatně jednat, je třeba jednat na 

celosvětové úrovni46, mít k tomu dostatečnou základnu mocenských zdrojů47 *, a

44 „ schopnost jednat aktivně a promyšleně ve vztahu k jiným aktérům v mezinárodním systému “ (překl.aut) 
Sjóstedt, G. (1977) The Extemal Role o f the European Community, Westmead, s. 15
45 „ entita, která se vyznačuje určitým stupněm autonomie od svého okolí a od svých jednotlivých složek, a 
která má vlastní vůli či účel" (překl.aut) Bretherton, C„ Vogler, J. (1999) The European Union as an 
Intemational Actor, Londýn, s. 5
46 Bretherton, C., Vogler, J. (2003) The European Union as a Global Actor, s. 38
47 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance o f  Global Order, v: Intemational Affairs, ročník 81,
č.4, s. 775-799, s. 781
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to jak v oblasti politické, ekonomické, tak i v bezpečnostní-1*, a být uznán „by the 

signifícant others"49.

V současném teoretickém diskursu se globální aktérství dostává do centra 

pozornosti a každý z autorů ho specifikuje poněkud jinak. Zatímco například 

Maull se ve své definici globálního aktéra omezuje jen na dva hlavni principy -  

vliv v mezinárodních vztazích podložený dostatečnými mocenskými zdroji, a 

velké ambice změnit mezinárodní vztahy ve svůj prospěch50, Brethertonová a 

Vogler se domnívají, že by globální aktér mél být schopen prosazovat své 

hodnoty a principy v globálním měřítku, za tímto účelem vytvořit koherentní 

politiky a negociovat s ostatními aktéry. Dále by mél mít nejen dostatečné 

prostředky k prosazení svých hodnot, ale i legitimní moc s nimi disponovat51.

Většina autorů se ale shodne na tom, že globální aktér by měla být entita, 

schopna jednat samostatné a aktivně, která má dostatečné prostředky k tomu, 

aby toto své jednání prosadila na globální úrovni. To, zda Evropská unie 

teoreticky odpovídá definici globálního aktéra, bude předmětem následující 

kapitoly.

2.2 Typy globálního aktérství

V současných teoriích mezinárodních vztahů jsou diskutovány tň hlavní typy 

rozlišení globálních aktérů. Do 70. let dvacátého století byl globální aktér 

definován výhradně jako vojenská mocnost (Military power/ Militármacht). 

Začátkem 70. let ale přichází Duchéne s definicí mocnosti civilní (Civilian 

power/Zivilmacht), a konečné v 90. letech se plně rozvíjí i koncept mocnosti 

normativní (Normative power, případně External govemance). Všechny tyto typy 

globálního aktérství budou nyní osvětleny a bude zhodnoceno, zda lze 

Evropskou unii zařadit pod některý z nich.

** Freres, C. (2000) The European Union as a Global "Civilian Power”: Development Coordination in EU- 
Latin American Relations, v: Journal o f Interamerican Studies & World Ařřairs, ročník 42, č. 2,s. 63-84, s. 
63
*9 ., ostatními významnými [aktéry] " (překl.aut) Rosamond, B. (2004) Thcorics o f  European Intcgration, 
Basingstoke, s. 177
50 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance o f  Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
Č.4, s. 775-799, s. 781
51 Bretherton, C., Vogler, J. (2003) The European Union as a Global Actor, s. 38
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2.2.1 Vojenská mocnost (Military powor/ Mihurmucht)

Pft teoretickém hodnoceni svétovýcn mocnosti a určovaní, zda by monty být 

globálními aktéry, nráu už do 70. lot 20. století nepodstatnější rok jejicn 

vojenská sila. Jako vojenská mocnost (MMary pow vr/ M M árm ocfit) byt pak 

definován stát. který opiývai značnou vojenskou silou a byt efektivní v jejím  

nasazeni na celosvětové úrovni^. Jen takový stát mohl hrát roli globálního 

aktéra, protože měl možnost použit této sily pro prosazeni svých zajmu kdekoli 

na svété.

Po dobu trvaní studené války bylo tedy nomyslitolné. aby byla Evropská unto 

globálním aktérem podle této definice, neboť neexistovala žádná reálná Šance 

pro nárůst evropských vojenských sil v kontextu bipolámího rozděleni světa

Ani po jejím  skončeni vSak EU nevykazovala politickou vůli k mkorporao 

vojenských aspektů do svého konceptu. Nedostatek sil k prosazeni své politické 

vůle na Baikáné. zejména v Kosovu, v první polovině 90. let*3 vSak prokázal její 

vojenskou slabost ve srovnáni s USA* 14, a de facto se jevila jako závislá na 

amencké armádé a diplomacii11 Tato skutečnost vedla k jednáni o zvýSeni 

vojenské moci EU a k rozhodnuti, že musí být posíleny jeji bezpečnostní a 

obranné sily. pokud chce m ít možnost prosadit své zájmy na celosvětové úrovni. 

Evropská ume se tak začala pomalu měnit i v aktéra v oblasti bezpečnostní 

politiky. Zejména nékteré členské státy (Velká Britanie. Francie. Itálie) propagují 

vojenskou dimenzi integrace a přály by si. aby byla schopnost Evropské ume 

jednat nezávisle a samostatné J>acked by cradible rrulitary f o r c e s Podle

K Bull. H. ( 1982) Civilian Power Europc: A Concadrcooo m Term*? v. Journal oř Cocsnoa Markét 
Studie*, roúux 21. £. 2. *. 149-164
n EÚ a USA • cranvatlanrickf vzťahy. pod: hro t w .n a a v  \k'>a-lmk %ekA.Md-I53Apid-I53 (Sov
10.9.2007)
14 Acůaneac, S.. Sinem A. (2004) Tlíc undcriymg Dynamici of the European Secunry and Dcícncc Pobcy. 
v: Pcrceptioc* -  Journal of International Afínrv rašoik IX i.I. *.119 -147. *.127 
51 Nugaa. N. (2003) The Government and Pobac* of the European Umoa. Ba*ing»iů4x a New York. v 
418-419
54 _pojito črty spolehlivými vojenskými silami ~ (pfck laur) Bntob-Italian Summit: Jomt Dcclaranon 
l mm-iimg European Dcfcoce Capabtlinc* Imtiativc. pod:
hro: www cvten it, mac2000 cnc archivcv arch nrev* mpcnancrv dožOC^ca-bas a Sami Málo 
Deelaranon. pod:
bnp: jelene uab cv iucceataiaobv'POSSHiK*%20MibSIONSffr2QP£SD.dciCig>flOBÍ*2Qdť*l»20**aii*i
20mak> ndf íSrav 10.9.2007)



Hettneho a Sóderbauma by ale pak musela EU vytvořit spolehlivé vojenské síly, 

ustavit jasnou strukturu vojenského velení a být připravena k okamžitému zásahu 

bez předpokládané akce NATO, aby se dala považovat za vojenského aktéra57.

Mnozí autoři se tradiční definice globálního aktéra jako military power drží, 

považují silnou armádu za základ aktérství a argumentují schopností jednat 

nezávisle. Podle Maulla nemůže být Evropská unie globální velmocí, neboť je 

závislá na vojenské síle USA58, zejména pro zajištění své bezpečnosti a při užití 

vojenské kapacity v rámci krizového managementu59 60 61 62. Tuto tezi podporuje i 

Nugent, který tvrdí, že dokud nebude mít EU efektivní operativní vojenské 

schopnosti, bude vždy muset následovat USA a nebude samostatným aktérem00.

2.2.2 Civilní mocnost (Civilian power/Zivilmacht)

Na počátku 70. let 20. století přichází Duchéne s novou, převratnou definicí 

světové mocnosti, kterou nazývá „civilní\  Podle něj je vojenská mocnost jako 

taková na sklonku 20. století již přežitkem01, a je to právě civilní mocnost (Civilian 

Power/Zivilmacht), která má daleko větší vliv na mezinárodní vztahy. Podle této 

teorie země nemusí oplývat vojenskou silou, aby mohla významně ovlivňovat 

dění ve světě, stačí enormní ekonomická zdatnost a prosperita02. Duchéne 

hodnotí Evropskou unii jako ekonomickou mocnost, která je sice zanedbatelná 

vojensky, ale svou ekonomickou silou je schopna dostat se do pozice globálního 

aktéra.

O dvě desetiletí později definuje Maull tň základní podmínky pro to, aby 

mohla být určitá entita považována za civilní mocnost. Jedná se o ekonomickou 

sílu dostatečnou k prosazení svých vlastních zájmů, aplikaci diplomatických sil

57 Hettne, B., Sóderbaum, F. (2005) Civilian Power or Soft Imperialism? The EU as a Global Actor and the 
Role o f  interregionalism, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 10, s. 535-552, s. 536
54 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance o f  Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, s. 798
59 Ibid., s. 782
60 Nugent, N. (2003) The Government and Polidcs o f the European Union, Basingstoke a New York, s. 
418-419
61 Duchéne, F. citován v Manncrs, I. (2002) Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, v: 
Journal o f  Common Markét Studies, ročník 40, č. 2, s.235-258, s. 235
62 Duchéne, F.: Die Rolle Europas im Weltsystem: Von der rcgionalcn zur pianetanschen Interdcpcndenz, 
v: Kohnstamm, M., Hager, W. (eds.)(1973) Zívilmacht Europa: Supermacht oder Partner?, Frankfurt am 
Main, s. 11-35
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při řešení mezinárodních sporů a ochotu používat nadnárodní instituce pro 

dosažení mezinárodního pokroku63. Domnívá se, že Evropská unie může 

podstatně ovlivňovat celosvětové dění a prosazovat své cíle a priority, pokud má 

dostatečnou ekonomickou sílu, která by jí to umožňovala. I podle Rosencrance 

je současný svět postavený zejména na ekonomice64. Vojenské intervence 

vedou podle jeho názoru často k nacionalistickým protireakcím, zatímco 

hospodářské zásahy upevňují spolupráci65.

Brethertonová a Vogler se dokonce domnívají, že civilní mocnost je v oblasti 

bezpečnosti výhodnější než vojenská. Tito autoři tvrdí, že ,„soft' or ,broaď  

secu rity..., the ,transition o f presence into actorness' ... is tikety to be more 

efficacious than the ,harď security or military force“ 66 67. I Romano Prodi prohlásil 

ve svém projevu, že ekonomická síla Evropské unie zajistí její strategickou 

bezpečnost. Není proto třeba budovat rozsáhlou armádu nebo pořizovat vyspělé 

vojenské technologie. Evropská unie by se měla stát „a globál civil power at the 

Service o f sustainable globál developmenť£7, a jako rozhodující obchodní síla si 

pojistí i svou mezinárodní bezpečnost.

Podle Hilla a Wallace má civilní mocnost jako taková i jiné specifické principy, 

kterými se odlišuje od mocnosti vojenské. Je to kladení důrazu na diplomatické 

instrumenty, v konfliktních situacích se snaží o mediaci problémů, a politické 

problémy řeší na základě ekonomických incentiv68. Freres souhlasí s touto 

definicí a vidí civilní mocnost jako silnou nejen při prosazování multilaterálních

63 Maull, H. (1990) Germany and Japan: The New Civilian Powers, v: Foreign Affairs, ročník 69, 5.5, s.91- 
106, s.92-93
64 Rosencrance, R. (2005) Europa gehort die Zukunft: Amerika ist altmodisch, Europa modem. Sie 
brauchen einander, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 52-57, s. 52
65 Ibid., s. 55
66 „ ‘jemná' či .široká' bezpečnost.... .změna prezence v aktérství" ...bude spíše efektivnější než .tvrdá' 
bezpečnost či vojenská síla" (překl.aut) Bretherton, C., Vogler, J. (1999) The European Union as an 
International Actor, Londýn, s.198
67 „globální civilní mocnost ve službách udržitelného globálního rozvoje (překl.aut) Prodi, R.: 2000- 
2005: Shaping the New Europe, speech to the European parlament. Strasbourg, 2000, pod: 
http://eurooa.eu.int/rapid/nressReleasesAction.do?reference=SPEECH/00/41&format=HTML&aged=0&la 
nguage=EN&guiLanguage=en (Stav 10.9.2007)
68 Hill, C„ Wallace, W.: Introduction: Actors and Actions, v: Hill, C. (ed.)(1996) The Actors in Europďs 
Foreign Policy, Londýn, s. 1-16, s.9

24

http://eurooa.eu.int/rapid/nressReleasesAction.do?reference=SPEECH/00/41&format=HTML&aged=0&la


pravidel v mezinárodním obchodě a při regulaci mezinárodních finančních toků, 

ale také v oblasti diplomacie a humanitární pomoci69.

Evropskou unii označují Hettne a Sóderbaum jako jasného globálního aktéra, 

který je založen na „economic instruments, dialogue and diplomacy“70, čímž 

splňuje podmínky civilní mocnosti. Tito autoři dokonce vidí vztah globálního 

aktérství i v opačném světle. Podle jejich názoru je Evropská unie natolik 

ekonomicky výkonná a natolik geograficky rozlehlá, že se nemůže vyhnout roli 

globální civilní velmoci, kterou to s sebou přináší71. Vzhledem ke svým 

preferencím je však civilní, nikoli vojenskou mocností.

I když většina autorů (Hettne, Sóderbaum, Bretherton, Vogler, Wessels, atd.) 

souhlasí se zařazením Evropské unie mezi světové velmoci a vidí její sílu při 

prosazovaní vlastních priorit v ekonomických nástrojích, existují i názory opačné. 

Například podle Kagana je volba stát se civilní mocností jen „natural choice o f 

the weak“ a dokazuje slabost a nedokonalost Evropy72. Jeho názor zastává i 

Maull (ve svých pozdějších pracích), který se domnívá, že jako „pouhá" civilní 

mocnost nebude Evropa rovným partnerem pro USA, a to zejména ve stále více 

multilateralizovaném globálním uspořádání73. Proti civilnímu pojetí argumentuje i 

Orbie, který na základě názorů Zielonky a Whitmana vyvozuje, že koncept civilní 

mocnosti je nedokonalý a nekomprehensivní a jeho zařazení a popis jsou 

nesystematické74.

Wessels současnou koncepci civilní mocnosti shrnuje a tvrdí, že pokud by se 

mělo o EU uvažovat jako o tradiční mocnosti, jejíž síla je založena na „Žahl der

69 Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power”: Development Coordination in EU- 
Latin American Relations, v: Journal o f Interamerican Studies & World Affairs, ročník 42, č. 2,s. 63-84, s. 
63
70 „ekonomické instrumenty, dialog a diplomacie“ (překl.aut) Hettne, B., Sóderbaum, F. (2005) Civilian 
Power or Soft Imperialism? The EU as a Global Actor and the Role o f  Interregionalism, v: European 
Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 10, s. 535-552, s. 536
71 Ibid., s. 536
72 „přirozený výběr slabých" (překl.aut) Kagan, R: O f paradise and power: America and Europe in the New  
World Order, citováno v: Hettne, B., Sóderbaum, F. (2005) Civilian Power or Soft Imperialism? The EU as 
a Global Actor and the Role o f  Interregionalism, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 10, s. 
535-552, s. 539
73 Maull, H. W. (2005) Europe and the New Balance of Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, s. 776
74 Orbie, J. (2006) Civilian Power Europe: Review o f the Originál and Current Debates, v: Cooperation and 
Conflict, Journal o f the Nordic International Studies Association, ročník 41, č .l ,  s. 123 — 128, s. 123
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Panzer und Atomraketen“ 75, neměla by šanci ve srovnání se Spojenými státy. 

Pokud se o ní však uvažuje v kontextu civilní mocnosti, která si své místo na 

slunci dobývá nikoli vojensky, ale cílenou hospodářskou politikou založenou na 

socioekonomických prostředcích, dostáváme na ni zcela jiný pohled76. Jako 

civilní mocnost je Evropská unie zcela jistě fenoménem v současném 

regionálním a globálním uspořádání, s vlastní vůlí a dostatečnými ekonomickými 

prostředky k jejímu prosazení.

2.2.3 Normativní síla (Normative power/External governance)

Předchůdcem teorie normativní síly se vlastně již na sklonku 60. let minulého 

století stala Carrova teorie „názorové mocnosti“ schopné prosadit vlastní názor 

v normativním slova smyslu77. V 70. letech tento koncept dále rozvíjí Galtung a 

nazývá tento druh moci „ideologická m ocnosť78 a vymezuje jej jak proti vojenské, 

tak proti civilní mocnosti. O tři desetiletí později tyto teorie oprašuje Manners, 

který tyto spekulace rozpracoval do plnohodnotné teorie a nově definoval 

normativní mocnost jako entitu schopnou ovlivnit světové dění a rozhodovat o 

tom, jaké hodnoty budou považovány za „normální"79. Domnívá se, že tato 

skutečnost je v současném světě nejdůležitějším atributem globálního aktéra, a 

neměla by proto být opomínána. Schopnost definovat, co je v globálním světě 

normální a jakým směrem by se měla civilizovaná společnost ubírat, je projevem 

nejvyšší světové síly80, a tedy i nejvyššího stupně globálního aktérství.

Do systému teoretických definic globálního aktérství ji zařazuje následovně:

75 „počet tanků a atomových raket “ (překl.aut) Wessels, W.: Die Europáische Union ais Ordnungsfaktor, v: 
Kaiser, K„ Schwarz, H.-P. (2000) Weltpolitik im neuen Jahrhundert, Bonn, s. 575-590, s. 576
76 Ibid., s. 577
77 „ Opinion Power “ Manners, I. (2002) Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, v: Journal o f  
Common Markét Studies, ročník 40, č. 2, s.235-258, s. 239
78 „Ideological Power “ Ibid., s. 239
79 Manners, I. (2002) Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, v: Journal o f  Common Markét 
Studies, ročník 40, č. 2, s.235-258, s. 239
80 Ibid., s. 253
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Tabulka 1.

Srovnání pojetí civilní, vojenské a normativní mocnosti u Carra, Galtunga a 

Mannerse

Civilní Vojenské Normativní

Carr Ekonomická Vojenská Názorová

Galtung Výnosná Trestající Ideologická

Manners

Schopnost používat 

nástroje občanské 

společnosti

Schopnost 

používat vojenské 

nástroje

Schopnost určovat, co 

je považováno za 

„normální11

Zdroj: Manners (2002)

V návaznosti na toto vymezení tvrdí, že právě Evropská unie takovouto 

ideovou schopností oplývá, a jeho tezi potvrzují i Hettne a Soderbaum81 82. 

Evropská unie se etablovala svým specifickým způsobem života, založeném na 

svobodě, ekonomické prosperitě, konzumní společnosti a sociální odpovědnosti 

státu za své občany. Již v Kodaňské deklaraci z roku 1973 dále prohlašuje jako 

základní principy své identity demokracii, právní stát, sociální spravedlnost a 

respektování lidských práv83. Tato svá specifika se nejen snaží vydobývat pro 

své občany, ale šíří je i za své hranice a je v tomto modelem i pro jiné země84.

V podstatě v linii Mannersovi definice normativní mocnosti se ubírá i koncept

„external governance“ (vnější vládnutí85), propagovaný například

Lavenexovou86, Friisem a Murphyovou87. Podle těchto autorů dochází k takzvané

81 překlad autorky - Manners, I. (2002) Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, v: Journal o f  
Common Markét Studies, ročník 40, č. 2, s.23 5-258, s. 239
82 Hettne, B., Soderbaum, F. (2005) Civilian Power or Soft Imperialism? The EU as a Global Actor and the 
Role o f  Interregionalism, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 10, s. 535-552, s. 538
83 Declaration on European Identity (Copenhagen, 14 December 1973), pod:
http://www.ena.lu/europe/european-union/declaration-european-identity-copenhagen-1973.htm (Stav
10.9.2007)
84 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance o f  Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, s. 789
85 překlad autorky
86 Lavenex, S. (2004) EU External Governance in “Wider Europe”, in: Journal o f  European Public Policy, 
ročník 11, č.4, s. 680-700
87 Friis, L., Murphy, A. (1999) The European Union and Central and Eastem Europe: Governance and 
Boundaries, v: Journal o f  Common Markét Studies, ročník 37, č. 2., s. 211- 232
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external governance v tom případě, že jsou pravidla a principy Evropské unie 

přijímány i mimo členské státy88.

Soudě podle deklarací Evropské unie lze vyvozovat, že se také sama 

považuje za normativní mocnost a chce se zasazovat o prosazování svých 

hodnot a charakteristických vlastností ve světě. V prohlášení z Laekenského 

summitu Evropské rady z roku 2001 deklaruje svou vlastní identitu jako 

globálního aktéra, který má zodpovědnost za regulaci globalizace09.

Evropská unie je v této oblasti do jisté míry také velmi specifickým aktérem, a 

to zejména ve způsobu, jakým prosazuje své hodnoty. Jako nejdůležitější vidí 

mírovou spolupráci se všemi ostatními světovými partnery na základech 

multilateralismu a mezinárodního práva. Snaží se dosáhnout svých cílů výhradně 

pacifickými a diplomatickými prostředky jako přesvědčováním, právními 

dohodami, dialogem nebo pozitivními incentivami, což je z historického pohledu 

velmi unikátní.

Názory akademické veřejnosti na tento přístup se dramaticky liší. Například 

Telč považuje tento koncept za střednědobě a dlouhodobě velmi výhodný, neboť 

si tak Evropská unie zajistí strategické partnery a mírovou mezinárodní 

spolupráci pro prosazení svých normativních cílů90. Stejně tak Hill tvrdí, že právě 

vytvoření takovéto sítě kontaktů, je nejúčinnějším prostředkem jak prosadit své 

normy, a pokud dostatečně funguje, není třeba použít vojenské síly91.

Jiní autoři však označují tento přístup za neadekvátní a neúčinný. Smithová 

tvrdí, že je v současné mezinárodní situaci nutno zaujmout „firmer, more resolute 

approach" a že jen diplomaticky se nepodaří vždy vše prosadit92 (jako příklad zde 

může sloužit vývoj vZimbabwe). Keens-Soper uvádí, že pouze virtuální vzor 

Evropy nepřesvědčí jiné země, že mají následovat jejího příkladu. Evropská unie

88 Lavenex, S. (2004) EU External Governance in “Wider Europe”, in: Journal o f  European Public Policy, 
ročník 11, č.4, s. 680-700, s. 683
89 European Council Meeting in Laeken: 14.-15.12.2001, Presidency conclusions, SN 300/01,2001, ADD 
s. 3
90 Teló, M. (2001) European Union and New Regionalism: Regional Actors and Global Governance in 
Post-Hegemonic Era, Aldershot s.264
91 Hill, C . : European Foreign Policy: Power Bloc, Civilian Model or Flop? v: Rummel, R. (ed.) (1990) The 
Evaluation o f  an International Actor: Western Europe's New Assertiveness, Boulder, s. 43
92 „pevnější a rozhodnější postoj" (překl.aut) Smith, K.E. (2003) The European Union: A Distinctive Actor 
in International Relations, v: The Brown Journal o f  World Affairs, ročník IX, č.2, s. 103-113, s. 107
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podle něj nemůže být globálním aktérem, protože se nedokáže zapojit do 

mocenské politiky a důvěryhodně zaštítit svou diplomacii vojenskou silou93. 

Maull dokonce tvrdí, že tímto přístupem EU pouze maskuje svou vojenskou 

neschopnost, a podmiňuje schopnost být normativním aktérem silnou vojenskou 

mocí k prosazování norem a pravidel na celosvětové úrovni94.

Pokud by byl globální aktér vymezen jako normativní mocnost, která je 

schopna prosadit své hodnoty ve svété, odpovídala by Evropská unie dané 

definici. Její normy, pravidla i způsob života jsou dobrovolné přijímány jinými 

státy. Vogler dokonce uvádí, že Evropská unie má „magnetic influence" na své 

sousedy, je „disseminator o f norms" a inkorporuje ostatní státy do svých politik95. 

Je třeba ale přiznat, že v některých případech je tato „dobrovolnost" podmíněna 

ekonomickými, či diplomatickými incentivami. Nicméně na základě výše 

zmíněných definic je možno považovat Evropskou unii za normativní mocnost.

2.2.4 Soft power

V současné teoretické debatě se ale objevuje i termín soft power (jemná 

mocnost96). Bohužel je však tento pojem do značné míry nový, a ještě neexistuje 

jeho přesně vymezená definice. Všichni autoři, kteří jej ve svých pracích zmiňují, 

se shodují pouze na tom, že Evropská unie touto sofí power je, ale každý ji 

definuje jinak. Podle některých autorů je soft power opakem k vojenské mocnosti 

(Freres), podle jiných (Lavenexová) je kombinací civilní a normativní mocnosti, 

jiní ji uvádějí jen ve smyslu inspirativní síly (Maull).

Podle Frerese je definice Evropské unie jako soft power založena na 

nevojenské spolupráci, tedy ekonomické a humanitární pomoci, čímž vytváří 

kontrapozici k intervencionistickým tendencím Spojených států97.

93 Keens-Soper, M. (1999) Europe in the World: the Persistence o f Power Politics, Basinstoke, s.134
94 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance of Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, s. 793
95 „magnetický vliv" „rozsévač norem" (překl.aut) Vogler, J. (2005) The European contribution to globál 
environmental govemance, v: International Affairs, ročník 81, č.4, s.835- 850, s. 841
96 překlad autorky
97 Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power”: Development Coordination in EU- 
Latin American Relations, v: Journal o f Interamerican Studies & World Affairs, ročník 42, č. 2,s. 63-84, s. 
64
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Lavenexová vidí soft power jako kombinaci normativní mocnosti (Manners) s 

definicí politicko-ekonomické civilní mocnosti (Duchéne), která se snaží o 

mírovou spolupráci, založenou na ekonomické integraci, a při tom prosazuje své 

společné hodnoty98.

Maull pro změnu uvádí, že Evropská unie dosahuje svého vlivu 

v mezinárodních vztazích, jak na základě své hospodářské síly, tak na základě 

soft power. Tu vysvětluje jako atraktivnost Evropské unie, jejího způsobu života a 

jejího civilizačního modelu, která je inspirací pro jiné světové státy. Tato 

inspirativnost pak může Evropské unii sloužit k rozšíření jejího politického a 

diplomatického vlivu a napomáhá jí stát se globálním aktérem99.

Právě pro neustálenou a zatím nejasnou definici, nepatří soft power i přes 

svou častou zmiňovanost ještě k hlavním typům globální mocnosti, a nebude 

proto v této práci použita pro definovaní postavení Evropské unie ve světovém 

systému.

2.3 Vojenská, civilní nebo normativní mocnost?

Evropská unie je specifickým globálním aktérem. Nejen ve svém teoreticky 

nedefinovatelném uspořádání, ale také v definici svého vlastního aktérství. 

Někteří autoři dokonce uvádějí, že není možno definovat typ aktérství Evropské 

unie ani jedním zvýše uvedených způsobů, neboť se stále vyvíjí a nelze 

s jistotou tvrdit, jakým směrem se bude nadále ubírat100.

Teorie Evropské unie jako vojenské mocnosti je v poslední době zřejmě 

nejvíce diskutovanou teorií. Evropská unie zatím ani zdaleka nedosahuje 

vojenské síly Spojených států, které jsou v současnost zřejmě jedinou mocností, 

o níž se odborníci shodují, že vojenskou mocností jsou. Nicméně EU již začala 

vytvářet vojenské struktury, velí vojenským operacím a aktivně se angažuje

98 Lavenex, S. (2004) EU Extemal Govemance in “Wider Europe”, in: Journal o f European Public Policy, 
ročník 11, 5.4, s. 680-700, s. 684
99 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance of Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, s. 790-791
100 Hettne, B., Sóderbaum, F. (2005) Civiian Power or Soft Imperialism? The EU as a Global Actor and the 
Role o f Interregionalism, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 10, s. 535-552, s. 549
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v otázkách mezinárodní bezpečnosti a prevenci konfliktů. Vypracovala koncepci 

evropských vojenských sil a společné obranné politiky.

Pokud by byl globální aktér vymezen jako mocnost, která má dostatečné 

vojenské schopnosti a možnosti k prosazeni vlastni vůle vůči ostatním státům, 

k zabráněni vojenské krize a k rozhodnuti mezinárodního konfliktu, dalo by se již 

v teoretické rovině hovořit o Evropské unii jako o vojenské mocnosti. Tyto 

schopnosti jsou již teoreticky vymezeny v mezinárodních smlouvách a 

deklaracích101 a propagovány některými představiteli členských států.

Je ale třeba vymezit, zda tomu opravdu v praxi tak je a zda deklarace 

skutečné odpovídají každodenní praxi. Dále je nutné stanovit, zda se dá hovořit o 

vůdčí roli Evropské unie jako celku, či zda se jedná jen o mezinárodni spolupráci 

jednotlivých evropských států. Je také zatím diskutabilní, zda jsou vojenské sily 

Evropské unie schopny nasazení do takové míry, aby mohly dostatečné 

prosazovat vůli EU, efektivně bránit její hranice a být samostatné nasazeny 

v globálních válečných konfliktech.

Na základě teoretického vymezení typů globálních mocností, Evropská unie 

zřejmé nejvíce inklinuje k definici civilní mocnosti. Vyvinula se především na 

základě ekonomické spolupráce a jsou to právě ekonomické aspekty, které jsou 

v teoretické konstrukci a supranacionální spolupráci nejvýraznéjší. Obchodní 

spolupráce tvoří základnu všech smluv, je nejnižším společným denominátorem 

dohod a jako alternativa pro budoucí rozvoj je přijatelná i pro většinu 

euroskeptiků.

Z čisté teoretického hlediska Evropská unie splňuje podmínky pro to, aby 

mohla být považována za civilní mocnost. Je ekonomicky dostatečné silná 

ktomu, aby prosadila své globální cíle a je šiřitelem hodnot v globální 

společnosti. Hlavními nástroji k jejich prosazování je jak potenciál a velikost 

evropského trhu a její kapitálové zdroje, tak i atraktivita evropského způsobu 

života102.

101 British-Italian Summit: Joint Declaration Launching European Defence Capabilities Initiative, pod: 
http://www.esteri.it/mae2000/eng/archives/arch press/miscpapers/do200799ea.htm (Stav 10.9.2007)

102 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance of Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, s. 794
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Nelze ale tvrdit, že by byla pouze čistě civilní mocností, neboť kromě 

ekonomické moci rozvíjí i aspekty external governance. Její cíle v zahraniční a 

bezpečnostní politice se už zdaleka netýkají jen obchodních záležitostí. Hraje 

také velmi významnou roli v celosvětové ochraně lidských práv a v prosazování 

evropských humanitních a environmentálních hodnot ve světě. Tímto tedy 

splňuje základní teoretické podmínky pro to, aby mohla být považována za 

normativní mocnost.

Vycházíme-li tedy ze tří doposud definovaných hlavních teorií aktérství, je 

možné pozorovat v Evropské unii aspekty všech tří. Někteří autoři (Sjursen, Hill, 

Wallace) tvrdí, že Evropská unie nemůže paralelně zastávat všechny tři role a 

musí zvolit, kterým směrem se bude dále vyvíjet, neboť jedna teorie vylučuje 

ostatní. Jiní (Maull, Nugent) naopak zastávají názor, že Evropská unie nemůže 

být aktérem, pokud neplní všechny tři role. V této práci se přikláníme k názoru, 

že je možné, aby aktér disponoval více druhy moci (Eriksen, Manners). Evropská 

unie by tedy mohla být jak globální civilní mocností, tak mocností normativní, 

případně časem i mocností vojenskou. Sám propagátor normativní mocnosti 

Manners v závěru své studie uvádí, že je normativní moc možno chápat jako 

dodatkovou k civilnímu, či vojenskému konceptu mocnosti103. Je tedy nasnadě 

teoretická definice Evropské unie jako civilně-normativní mocnosti s určitým 

vojenským aspektem. Vzhledem ke komplexitě takového označení by se dala 

také nazvat globálním hráčem zaujímajícím paralelně multiplicitní role. Otázkou 

však dále zůstává, která z těchto rolí ve skutečnosti převažuje. Podmiňuje 

existence jednoho aktérství ostatní nebo jsou jednotlivé typy aktérství na sobě 

nezávislé?

Tyto role Evropské unie budou v dalších částech této práce rozebrány na 

základě praktických skutečností. Nejprve bude ohodnocena schopnost být 

klasickou vojenskou mocností, dále civilní mocností v socioekonomickém slova 

smyslu, tedy v závislosti na hospodářské síle, a poté praktická schopnost 

prosadit se normativně mimo oblast hospodářství. Cílem tohoto praktického

103 Manners, I. (2002) Normative Power Europe: A  Contradiction in Terms?, v: Journal o f  Common 
Markét Studies, ročník 40, č. 2, 2002, s.235-258, s. 253
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zkoumání bude stanovit, zda i v praxi odpovídá Evropská unie této teoretické 

definici, nebo zda výrazné převládá jeden z těchto aspektů nad ostatními.

2.4 Opačné názory na globální aktérstvi EU

Ještě než přejdeme k praktické evaluaci schopností Evropské unie být 

globálním civilné-normativnim aktérem, je třeba pro úplnost zminit i opačné 

názory na globální aktérstvi Evropské unie. Přesto, že většina teoretiků 

nepochybuje o tom, že globálním aktérem je (jen se přou, jak tuto skutečnost 

nazvat a definovat), existují mezi akademiky i názory zcela odmítající jakékoli jeji 

globální aktérstvi.

Například podle Maulla má Evropská unie sice vliv v mezinárodních vztazích, 

globálním aktérem však definitivně není104. Tvrdí, že není aktérem zejména 

proto, že nenaplňuje tuto definici. Aktér (actor) je podle néj někdo, kdo koná (to 

ací), kdežto Evropská unie „exercises influence and shapes its environment 

through what it is , rather that through what it does“105. Síla Evropské unie jako 

globálního aktéra je tedy spíše závislá na jejím vnitřním stavu, než na tom, jaké 

má vztahy k jiným státům a mezinárodním organizacím.

Dalším důvodem, proč nemůže být Evropská unie podle některých autorů 

globálním aktérem, je to, že naplňuje pouze dva ze tří typů globálního aktérstvi, a 

proto není aktérem kompaktním. Podle Maulla by možná mohla být globálním 

aktérem v některých vybraných oblastech, není ale aktérem celistvým, neboť 

není schopna jednat na všech polích mezinárodních vztahů, zejména na poli 

vojenském, což ji podle něj činí neschopnou být globálním aktérem106. Také 

Erhart podrývá její aktérstvi z podobných důvodů, konkrétné kvůli neexistenci 

společné zahraničně a vojenskopolitické identity107.

Jiní, například Monar z Evropské společnosti mezinárodních právníků 

(European Society of International Lawyers, ESIL), zavrhují globální aktérstvi

104 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance o f Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, zejména s. 793 - tento názor zastává ve svých pozdějších pracech
105 „prosazuje svůj vliv a formuje své okolí spíše lim, čím je, než tím, co dělá (překl.aut) Ibid., s. 778
106 Ibid., s. 782
107 Erhart, H.G. (2004) Die Sicherheitspolitik der EU im Werden, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 6,
s.33-41, s. 37
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Evropské unie z právního hlediska, neboť dokud není EU právnickou osobou, de 

iure není ani plnoprávným aktérem mezinárodních vztahů, a její globální aktérství 

není proto ani možné108.

Existují však také autoři, kteří nevidí Evropskou unii jako aktéra v žádném 

slova smyslu. Podle Van Oudenaierena se jedná jen o „collection o f still 

sovereign states“, která sice dosáhla nějakého stupně koordinace a vytvořila si 

společné instituce, ale zdaleka nestačí na to, aby byla pilířem v mezinárodním 

systému109. Také Pallyová radikálně odmítá aktérství Evropské unie, neboť se 

domnívá, že je už od druhé světové války závislá na vůli USA. Vnímá ji jako 

naprosto nesamostatnou a nazývá ji dokonce „Vasall der Vereinigten Staaten"110.

108 Monar, J. (2004) The EU as an International Actor in the Domain o f  Justice and Home Affairs, v: 
European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 9, s.395-415
109 „skupina stále suverénních státu ‘ (překl.aut) Van Oudenaren, J. (2005) Transatlantic Bipolarity and the 
End o f Multilateralism, v: Political Science Quarterly, ročník 120, č. 1, s. 1 -32, s. 17
110 „ vazal Spojených států [amerických] " (překl.aut) Pally, M. (2004) Mach's besser, Europa! Ein 
amerikanisches Pladoyer fiir mehr globales Engagement der EU, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 9, 
2004, s.73-86, s. 73
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3 Kapitola 3. Evropská Unie jako vojenská 

mocnost
Klasická teorie globálního aktéra jako vojenské mocnosti je založena 

především na vojenských silách a schopnosti jejich nasazení na celosvětové 

úrovni.111 Globální aktér by měl být schopen prosadit svou vůli prostřednictvím 

vojenských sil a efektivně bránit vlastní hranice. Jeho armáda by měla být také 

schopna samostatného vojenského nasazení v globálních válečných 

konfliktech.112

Mnoho Evropanů si však v souladu s teorií civilní mocnosti myslí, že 

nejlepším řešením problémů je trpělivé vyjednávání a mírové řešení113. To je jistě 

vhodné, ale není jisté, zda i použitelné na globální úrovni v každém případě. 

Evropská unie tradičně preferuje použití mírových prostředků, jako například 

ekonomických sankcí či blokád nebo obratné negociace. Je však schopna použít 

síly v případě, že negociace selžou? A pokud je základem globálního aktérství 

Evropské unie diplomacie a obchod, proč se v poslední době stále častěji hovoří 

o společné obranné politice a budování evropských vojenských sil?

Mnoho teoretiků se v souvislosti s touto otázkou domnívá, že vytvoření 

vojenského (či obranného) aspektu Evropské unie je odpovědí na neschopnost 

řešit konflikty mírovou cestou. Mimo jiné například Bull tvrdí, že pouhé 

vyjednávání a pacifismus globální velmoci naprosto nedostačují, a proto 

zformuloval antitezi k Duchénově teorii civilní mocnosti. Podle něj je mocnost bez 

vojenské síly neefektivní a neschopna obstát v globální politice114.

Cílem této kapitoly je vytknout, zda v současném světe stačí Evropské unii 

spoléhat jen na sílu společného trhu a diplomatická jednání. V této části soupeří

1' 1 Bull, H. (1982) Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms? v: Journal o f  Common Markét 
Studies, ročník 21, č. 2, s. 149-164
112 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance o f Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, s. 798
113 Naumann, K. (2004) Streitkráfte des 21. Jahrhunderts: Die NATO und die Optionen der EU, v: 
Internationale Politik, ročník 59, č. 1, s.51-58, s. 57
114 Bull, H. (1982) Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms? v: Journal o f  Common Markét 
Studies, ročnik 21, č. 2, s. 149-164
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dva hlavní teoretické názory - teorie Moravcsikova, že „European civilian power 

... could be an effective and credible instrument o f modern European 

statecraft...- and without a bigger army115“ a Treacherova, která dokazuje, že 

bez silné armády je Evropská unie „virtually powerless“ a závislá na Spojených

státech116.

Pro posouzení, zda je Evropská unie vojenskou mocností, je podle Maulla 

nejdůležitější posoudit schopnost prosadit svou vůli prostřednictvím vojenských 

sil a schopnost samostatného vojenského nasazení v globálních válečných 

konfliktech. Podle Acikmeseho je to schopnost řešit mezinárodní krizové situace. 

Pokud tyto jejich teze shrneme, je v konečném výsledku nejdůležitější pro 

evaluaci Evropské unie jako vojenské mocnosti zhodnocení vojenských a 

obranných aspektů v současné Evropské unii a schopnost aktivně a úspěšně se 

angažovat při řešení mezinárodních krizí.

3.1 Vývoj a současný stav vojenských aspektů Evropské unie

I když byl bezpečnostní aspekt Evropské unie formálně zahrnut už 

v Maastrichtské smlouvě (1992), Evropská bezpečnostní a obranná politika 

(EBOP) jako taková byla ustavena až na summitu Evropské rady v Kolíně nad 

Rýnem v červnu 1999. Byla pak dále rozvinuta na zasedání v Helsinkách 

v prosinci téhož roku117. Tehdy bylo stanoveno, že je jejím hlavním cílem 

vybudovat kapacity pro samostatné vojenské akce a plnění tzv. Petersberských 

úkolů. Pod tímto pojmem se skrývá zapojení Evropské unie do humanitárních a 

záchranných misí, misí k udržení míru a misí bojových jednotek k řešení krizí.

Od března 2000 začaly v rámci bezpečnostní politiky EU také fungovat tři 

nové vojensko-bezpečnostní instituce. První z nich je Politický a bezpečnostní 

výbor, jehož úkolem je sledovat mezinárodní situaci v oblastech Společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky, podávat návrhy Radě EU a přispívat k 

formulaci jejích stanovisek. Dále je to Vojenský výbor EU skládající se z vrchních

115 Moravcsik, A. (2003) How Europe Can Win Without an Anny, v: Financial Times, 3.4.2003
116 Treacher, A. (2004) From Civilian Power to Military Actor: The EU’s Resistable Transformation , v:
European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č.9, s. 49 -  66, s.59-60
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velitelů obrany členských států a vojenských zástupců, který poskytuje vojenské 

poradenství v oblasti EU, zejména ve věcech vojenských aspektů krizového 

řízení, vyhodnocuje rizika hrozících krizí, a v neposlední řadě Vojenský štáb EU. 

který asistuje Vysokému představiteli a zabývá se strategickým plánováním116.

Evropská unie již od počátku devadesátých let minulého století intenzivně 

spolupracuje s NATO na společných zasedáních Jomt NATO -  EU Capabilities 

Group117 * 119, jejímž prostřednictvím se snaží koordinovat spolupráci obou 

organizací. Produktem této spolupráce je mimo jiné i Evropská obranná 

agentura, založená v roce 2004. Na její organizaci se podílí všechny členské 

státy s výjimkou Dánska a jejím hlavním cílem je vybudovat a posílit 

obranyschopnost Evropské Unie a spolupráci v rámci bezpečnostních sil120.

Z praktického hlediska je možno tvrdit, že Evropská ume je již několik let 

podstatnou silou v oblasti mezinárodních konfliktů. První úspěšná mise vedená 

samostatné silami Evropské unie se uskutečnila v bývalé Jugoslávii. V současné 

době má EU 500-člennou policejní misi v Bosně a Hercegovině zaměřenou na 

výcvik místních policistů a od roku 2005 velí stabilizačním jednotkám v Bosně a 

Hercegovině (EUFOR)121. V roce 2006 pak EU vyslala 7500 vojáků pod 

francouzským a italským velením spolu s německými námořními jednotkami na 

podporu sil OSN v jižním Libanonu poté, co v této oblasti došlo k bojům mezi 

Hizbailáhem a izraelskou armádou. A vtémže roce zajištovalo 3500 vojáků 

Evropské unie pod německým velením bezpečnost v Konžské demokratické 

repubiice během tamějších parlamentních a prezidentských voleb'22.

Znamenají tato výše uvedená fakta, že je Evropská unie už vojenskou 

mocností? A dá se ve svém současném stavu již považovat za aktéra na tomto 

poli? Vyvinula Evropská unie již „active policies...to counter the new dynamic

117 Die Europaischen Sichcrheits- und Vertcidigungspolitik, pod: http: //www.auswacrtigcs- 
amt.de/www/de/eu t>olitik/gasp/esvp html (Stav 10.9.2007)
“* Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP), pod: http:"www.curoskop.cz/47460^clanck.  ̂(Stav 
10.92007)

NATO: NATO Transformcd, 2004, S.8
120 Die ESVP, pod: htm://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIDE.pdf (Stav 10.9.2007)
121 Společná zahraniční a bezpečnostní politika, pod: http: '/curopa.eu/pol/cfsp-ovcrview cs.htm (Stav

12210.9.2007)
Ibid.
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threats" a „strategie culture that fosters early, rapid and when necessary, robust 

intervention11, jak si dávala za cíl ve své bezpečnostní strategii?1231 přes vysokou 

propracovanost evropské legislativy a deklarací v této oblasti a přes první 

úspěšná vojenská nasazení se v současnosti nad Evropskou bezpečnostní a 

obrannou politikou stále vznáší řada otazníků kvalitativní a kvantitativní povahy, 

ve vztahu k finančním zdrojům i koncepčních.

3.2 Komplikace v rámci vojenských sil Evropské unie

3.2.1 Vojenský deficit

Mnoho autorů vidí jako jediného současného vojenského aktéra jak do počtu 

vojenských sil, tak ve schopností zasáhnout v oblasti válečného konfliktu 

Spojené státy americké124. Ve srovnání s nimi jsou počty vojenských sil, které EU 

nasazuje na své mise, minimální. Navíc se v tomto ohledu jedná o ozbrojené síly 

jednotlivých členských států, neboť Evropská unie samotná nedisponuje žádnou 

relevantní vojenskou silou. Nemá totiž vlastní armádu, ani ministra zahraničí a 

dokonce ani diplomatický servis125.

Vojenský a bezpečnostní aspekt Evropské unie byl dlouho jen ustaven 

v legislativě a smlouvách, bez důvodů praktického vojenského nasazení. Krize 

v Kosovu, Makedonii a na blízkém východě však potvrdily neschopnost Evropské 

unie být globálním aktérem bez vojenského aspektu. Nedostatek sil k prosazení 

své politické vůle na Balkáně, zejména v Kosovu, v první polovině 90. let126 

prokázal vojenskou slabost Evropské unie ve srovnání s USA127. Ta se pak de

123 „aktivní politiky sloužící k zabránění novým dynamickým hrozbám" „strategickou kulturu, která 
umožňuje brzkou, rychlou a pokud to bude nutné i tvrdou intervenci" (překl.aut) European Security 
stratégy (2003) A secure Europe in a better world, pod http://www.iss-eu.org/solana/solanae.pdf (Stav
10.9.2007)
124 Hyde-Price, A. (2006) “Normative” power Europe: a realist citique, v: Journal o f European Public 

Policy, ročník 13, č.2, s. 217-234, s.228
125 The European Union in the world: Doubts over sending troops to Lebanon say much about the European 

Union's aspirations to play a bigger role in the world, v: Economist, 26/08/06, ročník 380, č. 8492, s.41- 
42

126 EÚ a USA - transatlantické vzťahy, pod: http://www.euractiv.sk/7aHink sek&sid=153&pid- 153 (Stav
10.9.2007)
127 Acikmese, S„ Sinem A. (2004) The underlying Dynamics o f the European Security and Defence Policy, 
v: Perceptions — Journal o f International Affairs, ročník IX, č .l, s. 119 -147, s. 127
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facto jevila jako závislá na americké armádě a diplomacii128. Špatná vybavenost 

a koordinace evropských vojenských sil byla ve srovnání s USA jasně viditelná a 

Acikmese popisuje nasazení evropských vojsk jako „unacceptable" a „marked by 

weakness and confusion“129.

Rovněž Smithová zmiňuje konflikt v bývalé Jugoslávii. Uvádí jej jako příklad, 

kdy veškerá Evropskou unií propagovaná mírová diplomacie selhala130. 

Evropská unie pak musela spoléhat na Spojené státy, neboť nebyla sama 

schopna situaci zvládnout. I Treacher se domnívá, že ačkoli byla Evropská unie 

v devadesátých letech minulého století zavedenou hospodářskou silou, 

nedokázala zabránit konfliktu ani zastavit válku v bývalé Jugoslávii. A to i přesto, 

že přes 50% veškerých obchodních styků Jugoslávie bylo právě s ní131. Slabinou 

mírového řešení konfliktu se v tomto případě ukázalo být to, že ani žádná 

ekonomické embarga nevedla k zastavení Miloševiče.

Tyto nepříjemné skutečnosti prokázaly, že veškeré proklamace o bezpečnosti 

a vojenské stránce Evropské unie byly pouhou iluzí132. Charillon dokonce tvrdí, 

že Evropská unie měla jakousi představu o své vojenské moci, a přitom byla 

stále závislá na armádě Spojených států, která vždy zabránila rozšíření 

vojenského konfliktu133. Z těchto důvodu se začátkem tohoto století debata o 

vojenském a bezpečnostním aspektu Evropské unie zintenzivnila a byly 

podniknuty radikální kroky k nápravě tohoto stavu.

Naumann, zastánce ustavení Evropské unie jako vojenské mocnosti, však 

stále tvrdí, že se současným počtem vojáků a současnou vojenskou vybaveností

128 Nugent, N. (2003) The Government and Politics o f the European Union, Basingstoke a New York, s. 
418-419 a Hyde-Price, A. (2006) “Normative” power Europe: a realist citique, v: Journal o f European 
Public Policy, ročník 13, č.2, s. 217-234, s.227

129 “netolerovatelné” “slabé a zmatené” (překl.aut) Acikmese, S., Sinem A. (2004) The underiying 
Dynamics o f  the European Security and Defence Policy, v: Perceptions -  Journal o f International Affairs, 
ročník IX, č . l . s . l  19-147, s. 127
130 Smith, K.E. (2003) The European Union: A Distinctive Actor in International Relations, v: The Brown 
Journal o f  World Affairs, ročník IX, č.2, s. 103-113, s.106
131 Treacher, A. (2004) From Civilian Power to Military Actor: The EU’s Resistable Transformation , v: 
European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č.9, s. 49 -  66, s.59-60
132 Hyde-Price, A. (2006) “Normative” power Europe: a realist citique, v: Journal o f  European Public 

Policy, ročník 13, č.2, s. 217-234, s.227
133 Charillon, F. (2005) The EU as a Security Regime, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., 

č.10, s. 517-533, s. 517
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nemá EU ještě žádnou šanci zabránit ozbrojenému konfliktu134. Podle něj nemá 

Evropa ještě dostatečné síly, aby zabránila střetu na svých hranicích nebo 

efektivně vyřešila mezinárodní krizi. Je diskutabilní, do jaké míry jeho názor 

odpovídá skutečnosti, jisté však je, že co do počtu vojenských sil se Evropská 

unie ještě dlouho nemůže vyrovnat síle Spojených států. Pokud by chtěla být 

rovným partnerem USA a světovou velmocí, musí mít podle Naumanna 

vojenskou sílu, schopnou zvládnout široké spektrum úkolů, kterým lze čelit v 21. 

století. Evropa bez vojenského aspektu nemůže být rovným partnerem nejenom 

USA, ale potenciálně ani Ruska nebo Číny135 a není ani sama schopna řešit 

krize, ve kterých je nutno použít síly136.

Evropská unie v současné době neoplývá velkým počtem vojenských sil. 

Přesto by se mohla prosadit jako vojenský aktér splňující výše uvedené aspekty, 

pokud by místo na kvantitu vsadila na kvalitu137. Řešením tohoto problému by se 

mohly stát tzv. „battle groups“ -  malé jednotky rychlého nasazení složené z 

multinacionálních integrovaných sil. Evropská unie by se tak mohla specializovat 

a modernizovat a mít vlastní vojenské síly. Pokud by byl tento projekt i v praxi 

natolik úspěšný jako jeho teoretická podoba, tyto síly by naplnily „important 

capability gap“ a Evropská unie by tak byla schopna splnit další z podmínek pro 

globální vojenské aktérství138. Podle The Economistu je však tento plán stále 

ještě ve vývoji a „precious little has been heard of the EU's plans ... to create a 

60,000-strong rapid-reaction force"139.

134 Naumann, K. (2004) Streitkráfte des 21. Jahrhunderts: Die NATO und die Optionen der EU, v: 
Internationale Politik, ročník 59, č. 1, s.51-58, s. 51
135 Ibid., s.58
136 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance of Global Order, v: International Affairs, ročník 81, 
č.4, s. 775-799, s. 798 a také Nugent, N. (2003) The Government and Politics o f the European Union, 
Basingstoke and New York, s. 418-419
137 Charillon, F. (2005) The EU as a Security Regime, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., 

č.10, s. 517-533, s. 523
138 „ důležitý nedostatek ve schopnostech“ (překl.aut) Watanabe, L. (2005) The ESDP: Between 

Estrangement and a New Partnership in Transatlantic Security Relations, v: Journal o f  Contemporary 
European Studies, ročník 13, č .l,  s. 5-20, s.8

139 „ o plánech EU na sestavení jednotek rychlého nasazení o počtu 60,000 mužů se v poslední době velmi 
málo mluví'‘(překl. aut)The European Union in the world: Doubts over sending troops to Lebanon say 
much about the European Union's aspirations to play a bigger role in the world, v: Economist, 26/08/06, 
ročník 380, č. 8492, s.41-42
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3.2.2 Finanční deficit

Je rovněž třeba podotknout, že výdaje členských států na armádu a 

bezpečnost jsou ve srovnání s USA velmi nízké a pro to, aby mohla zrealizovat 

své plány stále ještě nemá odpovídající finance140 141. Jak lze vidět i v následující 

tabulce, výdaje států EU jsou ve srovnáni s USA zanedbatelné.

Výdaje na zbrojeni 2005 (v miliardách USD)

Země Výdaje (v m iliardách USD) ^ celku Pozice

USA
Čína -6 2 .5 6%

1
2

Rusko 61.9 6% 3
Velká Británie — •51.1 5% 4
Japonsko t  — 44.7 4% 5
Francie >•41.6 4% 6
Německo -'30.2 3% 7
Indie -22 2% 8
Saudská
Arábie -21.3 2% 9

Jižní Korea "20.7 2% 10
Itálie 117.2 2% 11
Austrálie 113.2 1% 12
Brazílie Í1 3.1 1% 13
Kanada Í10.9 1% 14
Turecko •9.8 1% 15
Izrael <9.7 1% 16
Nizozemí <9.7 1% 17
Španělsko *8.8 1% 18
Taiwan •8.3 1% 19
Indonésie V.6 1% 20
Zdroj: U.S. Militarv Snendine vs. the World. Centerfor Arms Control and Non-Proliferatinn, February 5, 2007MI

140 Manners, I. (2006) Normative Power Europe reconsidered: beyond the crossroads, v: Journal o f 
European Public Policy, ročník 13, Č.2, s. 182-199, s. 189
141 (překl.aut) World military spending, pod:

http://www.plobalissues.0rg/Geopolitics/AnnsTrade/Spending.asp#lnContextUSM1litarySpendingVersus
RestoftheWorld (Stav 10.9.2007)
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Nové zbraně a vojenské systémy jsou velmi technologicky náročné a tomu 

odpovídá i jejich cena. Přitom právě spolupráce uvnitř Evropské unie by mohla 

vést k zjednodušeni jejich produkce a k zefektivnění vývoje supranacionálnlch 

vojenských a bezpečnostních složek. Zejména spolupráce v oblasti technologií 

by mohla přinést kýžené výsledky142 díky efektivnímu využiti zdrojů, výzkumných 

programů i vědeckých kapacit143. Členské státy by mohly zcela jasné profitovat 

ze společného plánováni, jednotných standartů a ekonomické spolupráce ve 

vojensko-bezpečnostnl oblasti144, a to nejen k vojenským účelům. Watanabeová 

zmiňuje jako příklad možného budoucího vývoje spolupráce výzkum v oblasti 

komunikačních a navigačních technologií, kde v současnosti zcela jasné 

dominuje USA se svým Global Positioning System (GPS)145. Pouze 

prostřednictvím spolupráce na této úrovni je možno splnit proklamovanou touhu 

Evropské unie po „competitive European defence equipment market146".

3.2.3 Politický a demokratický deficit

Existence vojenské složky Evropské unie zcela jisté potřebuje dobré 

institucionální zázemí. Rozhodování by mělo přináležet centrální supranacionální 

instituci, schopné zaujmout iniciativu a v případě nutnosti přehlasovat i menšinu 

členských států147. Toto by mělo být transparentní, s jasným rozdělením 

zodpovědností a podporovat demokratické rozhodování148. Aby se dalo o 

Evropské unii uvažovat jako o vojenském aktérovi musely by o nasazení

142 Manners, I. (2006) Normative Power Europe reconsidered: beyond the crossroads, v: Journal of 
European Public Policy, ročník 13, č.2, s. 182-199, s. 193

143 Watanabe, L. (2005) The ESDP: Between Estrangement and a New Partnership in Transatlantic Security 
Relations, v: Journal o f  Contemporary European Studies, ročník 13, č .l, s. 5-20, s. 12
144 Ojanen, H. (2006) The EU and NATO: Two Competing Models for a Common Defence Policy, v: 

Journal o f Common Market Studies, ročník 44, č. I, s. 57-76, s.61
145 Watanabe, L. (2005) The ESDP: Between Estrangement and a New Partnership in Transatlantic 

Security Relations, v: Journal o f Contemporary European Studies, ročník 13, č .l, s. 5-20, 18
146 „konkurenceschopný Evropský trh s bezpečnostní technikou (překl.aut) Rada Evropské unie (2004) 
General Affairs and Extemal Relations, 2597, v: Brussels Press Release, 11105/04, 216
147 Ojanen, H. (2006) The EU and NATO: Two Competing Models for a Common Defence Policy, v: 

Journal o f Common Market Studies, ročník 44, č .l,  s. 57-76, s. 60
148 Wagner, W. (2006) The democratic control o f military power Europe, v: Journal o f European Public 
Policy, ročník 13, č.2, s. 200-216, s.210
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vojenských sil tedy rozhodovat pouze instituce Evropské unie, nebo ministr 

zahraničí EU, jehož role byla definována v bohužel nepřijaté Ústavě149.

V současné době jsou však všechna rozhodnutí schvalována členskými 

státy150. Mawdsley vidí toto intergovernmentální rozhodování jako závažnou 

překážku na cestě k vojenskému aktérství Evropské unie. Jediným řešením je 

podle něj supranacionalizace151. Také Charillon se přiklání k supranacionalizaci a 

vidí intergovernmentální rozhodování jako roztříštěné a neschopné rychlé 

odpovědí na hrozící nebezpečí152. Hyde-Price na tomto názoru staví dokonce 

svou teorii neexistence Evropské unie jako aktéra. Tvrdí, že vojenská složka 

Evropské unie je pouze „a vehicle for the collective intererests" členských 

států153. Existují však i protichůdné názory - například Sjursenová vidí 

multilaterální přístup k rozhodování o bezpečnostních otázkách jako pozitivní, 

demokratický a posilující postavení Evropské unie v globálním měřítku154.

Je také nutno podotknout, že členy Evropské unie jsou i neutrální státy jako 

například Švédsko, Rakousko či Irsko, které si svou neutralitu udržely i během 

Studené války. Přesvědčit tyto státy, aby se vzdaly své neutrality a staly se 

součástí Evropských vojenských sil jistě nebude jednoduché. Neutralita je pro 

ně natolik politicky důležitá, že nejsou ochotny ustoupit jednotné Evropské 

vojensko-bezpečnostní nadnárodní spolupráci, natož dokonce 

supranacionalizaci155.

Mnoho autorů dále kritizuje na současném stavu rozhodování neschopnosti 

koordinace jednotlivých členských států a dobu potřebnou ke schválení

149 The European Union in the world: Doubts over sending troops to Lebanon say much about the
European Union's aspirations to play a bigger role in the world, v: Economist, 26/08/06, ročník 380, č.
8492, s.41-42
150 Mitzen, J. (2006) Anchoring Europe’s civilizing identity: habits, capabilities and ontological security, 

v: Journal o f European Public Policy, ročník 13, č.2, s. 270-285,s. 275
151 Mawdsley, J citován v Manners, I. (2006) Normative Power Europe reconsidered: beyond the 

crossroads, v: Journal o f European Public Policy, ročník 13, č.2, s. 182-199, s. 191
152 „nástroj pro prosazení kolektivních zájmů" (překl.aut) Charillon, F. (2005) The EU as a Security 

Regime, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č.10, s. 517-533, s. 518
153 Hyde-Price, A. (2006) “Normative” power Europe: a realist citique, v: Journal o f European Public 

Policy, ročník 13, č.2, s. 217-234, s.220
154 Sjursen, H. (2006) The EU as a ‘normative power’: how can this be?, v: Journal o f European Public 

Policy, ročník 13, č.2, s. 235-251, s.245
155 Charillon, F. (2005) The EU as a Security Regime, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., 

č.10, s. 517-533, s. 527
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vojenského zásahu156. Například ve Velké Británii není potřeba k vojenskému 

zásahu souhlas parlamentu. Podobné je na tom i Francie, Španělsko, Belgie a 

Řecko, zatímco v Německu, Rakousku, skandinávských členských státech nebo 

v Irsku je třeba schválit toto rozhodnutí parlamentní většinou, v Maďarsku 

dokonce dvou třetinovou157. Toto intergovernmentálni rozhodováni s nestejnou 

dobou schváleni nasazení evropských vojenských sil významné oslabuje 

schopnost Evropské unie být vojenským aktérem. Zde je možno také zmínit 

příklad problematického rozhodováni ve věci války v Iráku, kdy se členské státy 

dokonce obrátily proti sobě a propagovaly naprosto protichůdné názory na 

vojenskou invazi.158

Wagner dále tvrdí, že Evropská bezpečnostní a obranná politika dokonce 

snižuje schopnost Evropské unie být vojenskou mocnosti, neboť není 

demokratická. Demokratický deficit vidí v neschopnosti Evropského parlamentu 

schvalovat či vetovat vojenské akce. Podle článku 21 Smlouvy o Evropské Unii je 

Evropský parlament konzultován pouze ,on the main aspects and basic choices 

ofthe common foreign and security policy'159. Rozhodnutí o nasazení vojenských 

sil podle současné ustavené EBOP jsou podle něj tedy nedemokratická.

Dalším problémem pro rozvoj vojenského aspektu Evropské unie by mohl být 

nedostatek podpory veřejnosti. I když Evropané v průzkumech veřejného mínění 

schvalují Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, v případě vyslání 

evropských vojenských sil do zahraničí už couvají160. Mise EU mimo Evropu se 

musí většinou skrývat za nálepkou humanitárních misí a nebo jsou vysílány pod 

záštitou NATO či OSN161. I když akceptování názoru veřejnosti přináší 

demokratický aspekt do rozhodování o nasazení bezpečnostních složek, může

'56 Wagner, W. (2006) The democratic control o f military power Europe, v: Journal o f European Public 
Policy, ročník 13, Č.2, s. 200-216, s.203-205

157 Wagner, W. (2006) The democratic control o f military power Europe, v: Journal o f European Public 
Policy, ročník 13, č.2, s. 200-216, s.203-205, s.204
158 Watanabe, L. (2005) The ESDP: Between Estrangement and a New Partnership in Transatlantic Security 

Relations, v: Journal ofContemporary European Studies, ročnfk 13, č .l, s. 5-20, s. 16
159 „v hlavních aspektech a základních otázkách Společné zahraniční a bezpečnostní politiky** (překl.aut) 

Treaty on European Union (1992), pod: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/treaties_founding,htm 
(Stav 10.9.2007)

160 The European Union in the world: Doubts over sending troops to Lebanon say much about the European 
Union's aspirations to play a bigger role in the world, v: Economist, 26/08/06, ročník 380, č. 8492, s.41-42
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přinést i významné zdržování celého procesu a vleklé debaty bez závěrečného

východiska161 162.

3.3 Zhodnocení Evropské Unie jako vojenské mocnosti

Od vzniku vojensko-bezpečnostní stránky Evropské unie ještě neuplynula ani 

dvě desetiletí a tempo vývoje v této oblasti je rapidní163. Evropská unie se učinila 

obrovský pokrok od doby, kdy se pouze diskutovalo o tom, zda existuje nějaká 

společná Evropská bezpečnostní politika164. I přes pokroky v této oblasti je 

vojenská síla EU v celosvětovém srovnáni stále zanedbatelná. Idea Evropské 

unie jako protiváhy Spojených států a „one pole in a multipolar worlď*, o které snil 

Jacques Chirac je zatím stale ještě v nedohlednu165.

Co se týče vojenských sil, nebude Evropská unie ještě dlouho „auf 

Augenhóhe mit den USA"166. Evropská unie zatím ještě nemá žádné vlastní 

vojenské síly ani ministra zahraničí. K plnění svých vojenských a 

bezpečnostních cílů využívá armád jednotlivých členských států. Prozatím mezi 

nimi neexistuje jednotný názor na to, jak by mělo aktérství Evropské unie v této 

oblasti vypadat, ani z čeho a jak by mělo být financováno.

V oblasti politické je velkým problémem rozhodování o vyslání vojenských sil, 

které je zatím nejednotné, zdlouhavé a liší se členský stát od státu. A s tradičné 

pacifistickými názory Evropanů nemají vojenské mise často ani nezbytnou 

podporou veřejnosti.

Co se týká samotné podpory vojenského aktérství Evropské unie, jsou názory 

odborníků velmi odlišné. Smithová vidí problém v samotné existenci vojenských 

možností. Obává se, že pokud by byla Evropská unie schopna vojensky

161 Ibid., s.41-42
162 Charillon, F. (2005) The EU as a Security Regime, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., 

č.10, s. 517-533, s. 524
lň3 Manners, I. (2006) Normative Power Europe reconsidered: beyond the crossroads, v: Journal o f  

European Public Policy, ročník 13, č.2, s. 182-199, s. 189
164 Sjursen, H. (2006) The EU as a ‘normative poweť: how can this be?, v: Journal o f European Public 

Policy, ročník 13, č.2, s. 235-251, s. 235
165 Jeden pól v multipolámím světé“ (překl.aut) The European Union in the world: Doubts over sending 
troops to Lebanon say much about the European Union's aspirations to play a bigger role in the world, v.
Economist, 26/08/06, ročník 380, č. 8492, s.41-42
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zasáhnout, méla by tendence řešit spory vojenskou cestou'67. Také Sjursenová 

se domnívá, že aktérstvl Evropské unie spočívá v „ability to promote and 

encourage stability through economic and political means“1M. Obává se, že by 

ustavení Evropské unie jako vojenské mocnosti vedlo k významnému oslabeni 

jejího působeni jako mocnosti civilní či normativní19®. Podle Mitzenova názoru 

však vojensky silná Evropská unie může být stále civilní mocnosti a samotná 

existence vojenských sil v žádném připadá nekompromituje její rozhodnuti řešit 

spory mírovou cestou'70. Také Manners se domnívá, že ustaveni Evropské unie 

jako vojenské mocnosti nic nezménl na její normativnosti a schopnosti 

prosazovat morální hodnoty a Evropská unie se nestane jakousi neo-koloniálnl 

m ocnosti'71. Stavridis dokonce tvrdl, že vojenská sila je nezbytná k prosazeni jak 

normativního, tak civilního aktérstvl. Podle jeho názoru má Evropská unie ješté 

vétši šance k prosazen svých hodnot jako demokracie a lidských práv pokud 

bude i aktérem vojenským167 168 * 170 171 172.

Po objektivním zhodnoceni současného stavu Evropské unie jako vojenského 

aktéra, lze však souhlasit s Naumannem, který vyvozuje, že její prosazeni jako 

vojenské mocnosti je „auf absehbare Zukunft unwarscheinlich" ’ 73. Slovy Mitzena 

„Great [military] power Europe, it seems, is not on the horizon"174. Pokud by tedy

„schopna se vyrovnal USA " (překl.aut) Erhart, H.O. (2004) Die Sicherheitspolitik der EU im Werden. 
v: Internationale Politik, ročník 59, č. 6, s.33-41, s. 36
167 Smith, K.E. (2005) Still “Civilian Power EU”?, v: European Foreign Policy Unit, working páper

2005/1,8.12
168 „schopnosti prosazovat a podporovat stabilitu skrze ekonomické a politické faktory" (překl.aut) 

Sjursen, H. (2004) Changes to European security in a communicative perspective, v: Cooperation and 
conflict, ročník 32, č.2, s. 107-128,». 122

,M Sjursen, H. (2006) What kind of power?. v: Journal o f European Public Policy, ročník 13, č.2, s. 169- 
181,8.171

170 Mitzen, J. (2006) Anchoring Europe's civilizing identity: habits. capabilities and ontological security. v: 
Journal o f European Public Policy, ročník 13, č.2, s. 270-285.8.272, 275

171 Manners, 1. (2006) Normative Power Europe reconsidered: beyond the crossroads. v: Journal of 
European Public Policy, ročník 13, č.2, s. 182-199.8. 183-184

l7JStavridis, S. (2001) “Militarising" the EU: the concept of civilian power revisited, v: International 
Spectator, ročník 36, č.4, s. 43-50, s.49-50

173 „v nejbliiií budoucnosti nepravděpodobné" (překl.aut) Neumann. K. (2004) Streitkrafte des 21. 
Jahrhunderts: Die NATO und die Optionen der EU. v: Internationale Politik, ročník 59. č. I, s.51-58. s. 52
174 „ Vypadá to, te velká vojenská mocnost Evropa není na horizontu " (překl.aut) Mitzen. J. (2006) 

Anchoring Europe’s civilizing identity: habits, capabilities and ontological security, v. Journal of 
European Public Policy, ročník 13, C.2, s. 270-285, s.284
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definice globálního aktéra spočívala pouze na jeho vojenské síle, Evropská unie 

by (prozatím) praktická kriteria nesplňovala a globálním aktérem by být nemohla.
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4 Kapitola 4.: Evropská unie jako civilní mocnost
Do 70. let minulého století nelze Evropskou unii považovat za významného 

mezinárodního aktéra175. Její vnější vztahy pokrývaly zejména její bývalé kolonie 

a neoplývala téměř žádnou vojenskou mocí, aby mohla hrát globální roli podle 

tehdejších definic. Její kooperace byla zaměřena téměř výhradně na vnitřní 

záležitosti a ještě v roce 1982 tvrdil Bull, že Evropa „is not an actor in 

intemational affairs and does not seem likely to become one...“176

Role Evropské unie ve svété však stále roste177 178 a význam tohoto pokroku si 

nejlépe uvědomíme, když porovnáme její současný stav s původní realizací 

Evropského společenství uhlí a oceli (European Coal and Steel Community, 

ESCS)18. Z praktického života víme, že Evropská unie hraje v současnosti velmi 

důležitou roli jak ve světové politice, tak na globálním trhu, a její prezenci lze 

pocítit v menší či větší míře téměř všude na světě179. Je natolik přítomna 

v mezinárodních vztazích -  zejména ekonomických, že není možno ji v žádném 

případě ignorovat. Ostatní globální aktéři se jí nemohou vyhnout v obchodním 

styku, neboť je největší světovou obchodní entitou, a její obchodní politiky -  

zejména zemědělská a monetární -  je zcela jistě ovlivňují180 181. Podle 

Brethertonové a Voglera tak má Evropská unie definitivně „incomparable 

influence on intemational trade issues"191.

Podle teoretické definice je civilní aktér schopen prosazovat svou politiku 

globálně a mít vliv na světové dění právě proto, že je ekonomickou mocností a

175 Hettne, B., Sóderbaum, F. (2005) Civilian Power or Soft Imperialism? The EU as a Global Actor and 
the Role o f  Interregionalism, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 10, s. 535-552, s. 535
176 „není aktérem v mezinárodních vztazích a nezdá se být pravděpodobné, te by se jím stala" (pfekl.aut) 

Bull, H. (1982) Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms? v: Journal o f Common Markét 
Studies, ročník 21, č. 2, s. 149-164, s. 151

177 Woolcock, S., Hodges, M„ EU Policy in the Uruguay Round, v: Wallace, H„ Wallace, W. (eds.) (1999) 
Policy-Making in the European Union, Oxford, s.301-324,s.301
178 Van Oudenaren, J. (2005) Transatlantic Bipolarity and the End of Multilateralism, v: Political Science 
Quarterly, ročník 120, č. 1, s. 1-32, s. 3
179 Hettne, B„ Sóderbaum, F. (2005) Civilian Power or Soft Imperialism? The EU as a Global Actor and 
the Role o f Interregionalism, v: European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 10, s. 535-552, s.535
180 Smith, K.E. (2003) The European Union: A Distinctive Actor in Intemational Relations, v: The Brown 
Journal o f World Affairs, ročník IX, č.2, s. 103-113, s. 104
181 „ nesrovnatelný vliv na otázky mezinárodního obchodu (pfekl.aut.), Bretherton, C., Vogler, J.. The 
European Union as a Global Actor, Londýn, 2003, s. 46
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má dostatečné ekonomické prostředky, které mu umožní udržet si tuto roli. Pro 

posouzení, zda je Evropská unie civilní mocností, je podle Rosamonda 

nejdůležitější posoudit její obchodní politiku a spolupráci s regionálními 

uskupeními a s rozvojovými zeměmi. Podle Maulla je hlavní ekonomickou silou 

Evropské unie to, čím se stala a do jaké podoby se vyvinula, tedy zejména velký 

silný jednotný trh182. Pokud tyto jejich teze shrneme, je v konečném výsledku 

nejdůležitéjší pro evaluaci Evropské unie jako civilní mocnosti zhodnocení 

úspěšnosti projektu vnitřního trhu, jakož i jeho současné síly a velikosti, a 

spolupráce Evropské unie s mezinárodními organizacemi, třetími zeměmi a 

regionálními uskupeními. Dále je ale také třeba zmínit ekonomický přínos 

vytvoření Evropské unie pro jednotlivé členské státy, včetně nové přistoupivších, 

neboť s účastí na evropské integraci se i oni stávají součástí této civilní 

mocnosti. Právě praktické zhodnocení socioekonomického postavení Evropské 

unie ve světě bude obsahem této kapitoly.

4.1 Vytvoření jednotného trhu Evropské unie

Hospodářská síla Evropy je nepochybná. Spojením patnácti ekonomicky 

prosperujících zemí vznikl silný společný trh a bezpochyby i hospodářská 

velmoc. Po nedávném rozšíření o dvanáct nových ekonomik se stala definitivně 

největším trhem na světě a největší obchodní silou183.

Hospodářský pokrok a stálé zlepšování životních a pracovních podmínek byly 

zakotveny už v Římských smlouvách z roku 1957184. Právě stimulace obchodu a 

ekonomického růstu, jakož i sjednocení a rozšíření trhu, byly už od počátku 

hlavním cílem pro ustavení Evropských společenství185.

Původní celní unie několika států nejprve sjednala ustavení Jednotného 

vnějšího cla (Common External Tariff, CET), což jí umožnilo dosáhnout lepší

182 Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance of Global Order, v: International Afíairs, ročník 81,
č.4, s. 775-799, s. 783
183 DTI Europe and World Trade, pod: http://www.dti.gov.uk/ewt/benefits.htin (Stav 10.9.2007)
184 Treaty cstablishing the European Economic Community (1957), pod. http.//europa.eu.int/eur- 
lex/lex/en/treaties/treaties founding.htm (Stav 10.9.2007)
185 Bretherton, C„ Vogler, J. (2003) The European Union as a Global Actor, Londýn, s. 47
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z 6,9% na 11,2% HDP EU. Evropská komise uvádí, že za prvních deset let 

existence společného trhu bylo díky němu vytvořeno 2,5 milionů nových 

pracovních míst a bylo dosaženo zvýšení hospodářského růstu o 1,8%, což činí 

kolem 164,5 miliardy eur194.

I přes podstatné výhody, které sjednocení trhů přineslo, se nesmíme nechat 

zlákat izolovaným pohledem v rámci Evropy. Pokud chce být Evropská unie 

globálním ekonomickým aktérem, musí se srovnávat především na světové 

úrovni. Přes dílčí úspěchy, které jednotný trh přináší, celkový hospodářský růst 

Evropské unie, jakož i její globální konkurenceschopnost, stále podstatně 

zaostává za USA nebo Japonskem195.

Jednotný trh ještě není zcela dokončen. Lze o něm již mluvit v rámci trhu 

s průmyslovým zbožím, ale zdaleka ještě ne ve všech ostatních oblastech. I 

propagátoři evropského globálního aktérství Brethertonová a Vogler přiznávají, 

že ještě stále nebyl sjednocen trh služeb, investic a kapitálu, které stále ještě 

nejsou pevně zakotveny v zákonech a následně uplatňovány v praxi196. Dále 

varují, že v těchto oblastech by měla Evropská unie ještě hodně přidat, aby se 

stala plnohodnotným globálním hráčem. Sama Evropská komise dokonce tvrdí, 

že trh služeb podstatně zaostává za trhem zboží197. Tento fakt je obzvláště 

zajímavý, vezmeme-li v úvahu, že 70% celé ekonomiky EU je založeno na 

službách198. Stanovení přesných pravidel pro tuto oblast by mohlo přinést 

nabuzení hospodářského růstu a mnoho nových pracovních příležitostí. Podle 

názoru Evropské komise by uvolnění trhu služeb vedlo až k 20% nárůstu obratu 

v této oblasti199. Přesto byla ale navrhovaná Bolkensteinova směrnice o volném 

pohybu služeb původně zamítnuta. Její nový návrh byl do velké míry upraven,

194 Europáische Kommission (2003) EU-Binnenmarkt, 10 Jahre Bilanz und Ausblick, v: EU-Nachrichten, 
Themenheft 5 ,27.8.2003, s.4
195 Podrobněji v kapitole 6.
196 Bretherton, C., Vogler, J. (2003) The European Union as a Global Actor, Londýn, s. 46
197 Europáische Kommission (2003) EU-Binnenmarkt, 10 Jahre Bilanz und Ausblick, v: EU-Nachrichten, 
Themenheft 5, 27.8.2003, s.8-9
198 Ministři se dohodli na směrnici o službách, pod: http://www.euractiv.cz/podnikani-y- 
euO/clanek/ministri-se-dohodli-na-smmici-o-slubch (Stav 10.9.2007)
199 Europáische Kommission (2003) EU-Binnenmarkt, 10 Jahre Bilanz und Ausblick, v: EU-Nachrichten, 
Themenheft 5, 27.8.2003, s.8
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aby mohl být přijat a paradoxně stále ještě neřeší nejpalčivéjší problémy trhu

služeb200.

0 ’Neill k tomu přidává naprosto nevyužitý potenciál měnové unie201, jelikož 

účinná koordinace makroekonomických politik členských států v současné době 

téměř neexistuje. S výjimkou fiskální politiky jsou všechna doporučeni v tomto 

ohledu právně nezávazná, a tudíž nevynutitelná, a na to naráží veškeré pokusy o 

naplnění cílů makroekonomické koordinace prováděné v EU202. Aby Evropská 

unie obstála v mezinárodní a globální konkurenci, je nutno lépe koordinovat i jiné 

ekonomické politiky, či je dokonce supranacionalizovat203.

I přes některé nedokončené a ne příliš funkční aspekty jednotného trhu je 

tento projekt velmi úspěšný. Je totiž třeba zdůraznit, že v celé historii ještě 

nebylo nic podobného zorganizováno a provedeno. Evropským státům, které 

spolu po staletí vedly války, a které byly po druhé světové válce hospodářsky 

zdevastovány, se podařilo v průběhu pouhých padesáti let spojit v jeden celek a 

vytvořit společný vnitřní trh dostatečné silný, aby obstál v zahraniční konkurenci. 

To je zcela jistě impozantní výsledek. Jako každý prototyp má i tento projekt své 

chyby, které však mohou být společnými silami postupné napraveny.

4.2 Velikost a prosperita jednotného trhu Evropské unie

V současné době se může Evropská unie pyšnit největším světovým trhem, 

s nejvyšším podílem na vytváření celosvětového bohatství204. Není tedy divu, že 

je některými autory považována za nejsilnější ekonomickou entitu na světě, nebo 

alespoň za silného soupeře USA v boji o první příčku205. Brethertonová a Vogler 

se domnívají, že co do síly trhu, nemá Evropská unie kromě Spojených států

200 Ministři se dohodli na směrnici o službách, pod: http://www.euractiv.cz/podnikani-_y_- 
euO/clanek/ministri-se-dohodli-na-smmici-o-slubch (Stav 10.9.2007)
201 0 ’Neill, J. (2005) Achtung Europa: Die BRICs kommen!, v : Internationale Politik, roěnfk 60, C.
5/2005, s.78-79, s.79
202 Urban, L.: Čím se zabývá koordinace hospodářské politiky EU?, pod.
http://wwwe.iirar.tiv.cz/cl/24/2235/Cim se zahwa koordinace hospodářské politiky_EU _ (Stav 
10.9.2007)
203 Yeager, L. B. (2004) The Euro Facing Other Moneys, v: Cato Journal, Cato Institute, ročník 24, C. 1-2,

204 DTI Europe and World Trade, pod: http://www.dti.gov.uk/ewt/benefits..htm (Stav 10.9.2007)
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žádnou podstatnou konkurenci a je v tomto ohledu zcela jisté aktérem globální 

obchodní politiky205 206 207.

Následující graf porovnává největší světové ekonomiky na logaritmické škále. 

Velikost kruhů znázorňuje populaci dané země; Evropská unie je zde 

reprezentována včetně nových 10 členských zemí (Rumunsko a Bulharsko 

nejsou ještě v tomto grafu zahrnuty). V celkovém HDP jí konkuruje jen USA, 

v HDP na obyvatele pak i Japonsko.

G raf 1.

Porovnání ve likosti světových ekonom ik

World economies

Zdroj:Evropská komise (20O5)207

Ekonomika Evropské unie vytváří jednu čtvrtinu světového bohatství a její 

podíl na globálním trhu, tj. podíl na celkovém exportu a importu, činí okolo 

20%208. Pro srovnání -  stejné veličiny u USA činí 22% respektive 14%, u

205 Van Reisen, M.: Redefining Europe’s role in the world, pod:
httD://www.eurosteD.org/pubs/Dosition/convention/con2021 en.pdf (Stav 10.9.2007)
KIA Bretherton, C., Vogler, J. (2003) The European Union as a Global Actor, Londýn, s. 46
207 Evropská komise (2005) Going for growth: The Economy of the EU, Brusel, s.3 (zdrojem údajů je 
Světová banka), podobné údaje uvádí i Eurostat -  viz následující tabulka
208 Nugent, N.: The Government and Politics o f the European Union, Basingstoke a New York, 2003, s.409
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Japonska 7% respektive 9%209 210. Co do objemu zboží je největším světovým 

exportérem a druhým největším importérem (viz následující tabulka).

Tabulka 3.

Podíl na světovém exportu a importu (v %)

Share o f  nation al im ports/exports in w orid im ports/exports

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Share o f national imports in worid imports (%)

EU (25 countries) 19.5 19.2 19.1 18.7 19.4 19.1
United States 25.9 26.3 25.6 25.3 23.8 22.7
Japan 7.6 7.9 7.6 7.1 7.0 6.8
Canada 5.3 5.0 4.8 4.7 4.4 4.1
China 4.1 4.7 5.3 6.2 7.5 8.4

Share o f national exports in worid exports (%)
EU (25 countries) 19.0 17.6 18.7 19.1 19.4 19.2
United States 17.9 17.3 17.0 15.5 14.1 14.4
Japan 10.8 10.6 9.4 9.3 9.2 9.0
Canada 6.2 6.1 6.1 5.7 5.3 5.0
China 5.1 5.5 6.2 7.3 8.5 9.4

Zdroj: Eurostat (2006)ilU

HDP Evropské unie dosahuje přes 10 milionů dolarů211, což podle Nugenta 

tvoří 26% světového HDP, v porovnání s americkými 22% a japonskými 16%212. 

Následující graf prezentuje podíl Evropské unie na světovém trhu. I zde můžeme 

pozorovat její celosvětové prvenství v mezinárodním exportu a těsné druhé místo 

u importu.

209 Eurostat, pod:
httD://enn.eiirostat.cec.eu.inťr>ortal/nage? paseid^l996,39140985& dad=portal& schema=PORTAL&scr 
een=detailref&language=en&product=Yearlies new extemal trade&root=Yearlies new extemal trade/F/ 
Fl/dcb27920 (Stav 10.9.2007)
210 Ibid.
211 Pally, M. (2004) Mach's besser, Europa! Ein amerikanisches Pládoyer ffir mehr globales Engagement 
der EU, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 9, 2004, s.73-86, s. 80
212 Nugent, N.: The Government and Politics o f the European Union, Basingstoke a New York, 2003, 
s.409
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Graf 2.

Podíl EU na světovém trhu
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Co se týče počtu konsumentů, dosáhla Evropská unie po rozšíření třetí 

pozice ve světě, hned po Číně a Indii214. Její populace dosahuje 450 milionů215, 

což je dokonce více než mají USA a Rusko dohromady.

Mnozí autoři se domnívají, že jen velikost společného trhu dělá z Evropské 

unie významného aktéra v globálním prostředí216. Může totiž použít svou diskreci 

v oblasti přístupu na tento trh. Nejen že rozhoduje, koho na svůj trh pustí, ale 

vyjednává i o tom, za jakých podmínek to bude217, a tak se může domoci

213 Eurostat : EU and the world market for goods, pod:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page? pageid=2053.66391323& dad=portal& schema=PORTAL
214 Van Reisen, M.: Redefining Europe’s role in the world, pod: 
http://www.eurostep.org/pubs/position/convention/con2021 en.pdf (Stav 10.9.2007)
215 European Commission: Enlargement, two years on: all win as new Member 
States get richer, pod:
http://europe.eu. int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/557&format=HTML&aged=0&languag 
e=DE&guiLanguage=en (Stav 10.9.2007)
216 Vogler, J. (2005) The European contribution to globál environmental govemance, v: International 
Affairs, ročník 81, č.4, s.835- 850, s. 837
217 Bretherton, C., Vogler, J. (2003) The European Union as a Global Actor, Londýn, s. 47
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podstatných recipročních výhod218. Podmínky si například stanovuje i u takových 

firem jako Microsoft nebo General Electric, které jsou dokonce ochotny uzpůsobit 

své výrobky jejím představám, jen aby mohly vstoupit na její trh219.

Velikost trhu jistě významně přispívá k ekonomické síle Evropské unie a 

jejímu světovému postavení, je však třeba mít na paměti, že automaticky 

nezaručuje prosperitu trhu a výkonnost zúčastněných ekonomik.

4.3 Síla evropské měny

Obecně vzato, zavedení jednotné měny přináší snížení transakčních nákladů 

a přispívá k významnému zvýšení obchodu mezi zúčastněnými zeměmi220. Podle 

výzkumů uvedených v článku Andrewa Roseho prováděných v devadesátých 

letech na amerických a kanadských státech je toto zvýšení obchodu až 

trojnásobné. Autor dále uvádí, že dochází i k nárůstu zahraničního obchodu, 

jelikož rozšíření trhu přiláká více obchodníků i investorů221. Podle prognózy 

Thielové z roku 1997 by měla jednotná měna učinit Evropu stabilnější vůči 

měnovým fluktuacím a euro by podle ní mělo zaujmout ve světovém peněžním 

systému definitivně silnější pozici, než měla německá marka222.

V zemích eurozóny223 měla jednotná měna přispět k hospodářské soutěži, 

růstu a prosperitě, protože měla umožnit nízkou inflaci a efektivnější 

obchodování. Předpokládalo se, že větší průhlednost cen, a tedy zvýšení 

konkurence, může částečně omezit inflační tlaky. Euro mělo teoreticky přinést 

výhody mnoha firmám v oblasti zahraničního obchodu, neboť by jim umožnilo 

chránit se proti kolísání směnných kursů224. Spotřebitelům mělo dát možnost

218 Cremona, M. (2004) The Union as a Global Actor: Roles, Models and Identity, v: Common Markét Law 
Review, ročník n.n., č.41, s. 553-573, s.556
219 Rosencrance, R. (2005) Europa gehort die Zukunft: Amerika ist altmodisch, Europa modem. Sie 
brauchen einander, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 52-57, s. 54
220 Rose, A.K. (2000) Does a currency union boost intemational trade, v: Califomia Management Review, 
ročník 42, č. 2, s. 52 -  62, s.52,53
221 Ibid., s.59
222 Thiel, E. Macroeconomic Policy and Currency Competition in EU-US Relations, v. Bail, C., Reinicke, 
W.H., Rummel, R. (eds.) (1997) EU-US Relations: Balancing the Partnership Taking a Medium-Term 
Perspective, Baden-Baden, s. 131-134, s. 131
223 eurozóna =  12 členských států Evropské unie, které již přijaly euro
224 Rich, G. (2004) The Euro after Five Years, v: The Brown Journal o f  World Affairs, ročník 11, č .l, 
s.241-25 l,s.241-242
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srovnává: ceny a snížit náklady na výměnu peněz v případě cest ao jiných zemi 

éurozdny220.

Pravúou je. Zc některé z tócnto předpokladů se po pěti iotccn**x oxistonco 

jconotné měny splnily. Nikdo nemůže pochybovat o moZnosiocn srovnávat ceny 

v jednotlivých zemích eurozony nebo o tom. Ze směnný kurs mozi nimi 

nepooéha fluktuacím. K předpokládanému podstatnému nárůstu oochodu však 

nedošlo, ani k nárůstu zahraničních investic Rich dokonce pochybuje, zda 

ekonomické výhody eura předči náklady na jeho zavedeni2*7.

Pro globální pozici Evropská unie je ale takě důležitě postaveni oura na 

světových měnových trzích. Evropská komise tvrdí, že euro v současnosti 

zaujímá na světových měnových trzích druhou příčku hned za dolarem22*, je 

však veřejným tajemstvím, že rozdíl mezi těmito dvěma měnami je propastný. 

Euro sice dosáhlo významných pokroků, ale dolar zůstává .top currency" pro 

hodnoceni objemu obchodu mezi státy i jiných ekonomických skutečnosti22*.

Podstatným úspěchem eura na globální úrovni je to. že některé centrální 

banky kromě dolaru používají i euro jako rezervní měnu, tj. zásobu konvertibilní 

měny pro případ krizové situace230, ale jedná se spíše o diversifikaa měnových 

rezerv. Například Lidová čínská banka (People's Bank of China), prohlásila, že 

by ráda diversifikovala své měnové zásoby prostřednictvím eura; hlavní rezervní 

měnou ve většině zemí je však stále amencký dolar231.

Evropská komise tvrdí, že euro přijaly za platidlo i třetí země. což svědčí o 

jeho sile a důvěryhodnosti232. Je třeba ale také přiznat, že se jedná vesměs o * 237

221 Ycagcr. L. B. (2004) The Euro Facing Other Moocys. v: Cato Journal. Cato Institute. roínik 24. i .  1-2, 
s. 27- 40. i  27

v hotovostním styku; bezhotovostní j i i  od roku 1999
237 Rich, G. (2004) The Euro aňcr Fivc Ycars, v: The Brown Journal of World Aťřairs, roCmk 11, t i ,  
041-251
“  Evropská komise (2005) Globální h rá t Vnijii vztahy Evropské ume, Lucemburk, s. 3

.M ávn im inou-(pfekl^ut) Wcnhao. L. (2004) Currency Compcooon between Euro and the US Dollar. 
Wockmg Papcrs of the Business In^tini?i* Bcrim at the Berlin Scbool o» L o m e n o  (F1ÍW -Berlin). Paper 
No. 18/2004>. 11
1)0 Evropská komise (2005) Gotng tor growth: The Ecooomy ot the EU. Brusek s. 17 
a ‘ Wcnhao, L. (2004) Currency Compctmon between Euro and the US Dollar. Workmg Papcrs of the 
Business Institute Berlin at the Berlin Scbool ot Ecotxso c s  (FHW-Berlm). Paper No. 1Š2Ú04. s. 13 

The Euro: our currency, podi _ ̂
hno: eurona.cu.ini commeconomv finaiKC euro >*vrl4 CVT9 ffi,hffii(hta\. iu.ý.-úú ,
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země malé, nacházející se v Evropě a mající za sousedy země eurozóny (např. 

Monako, Vatikán, Andorra) nebo o zámořská teritoria zemí EU.

Mnoho autorů poukazuje na to, že nekoordinovaná fiskální politika Evropské 

unie2!i a existence 13 národních bank v eurozóné233 234, musi zákonité vést 

k oslabení eura vůči dolaru. Pro posíleni eura na světových měnových trzích je 

třeba větší kooperace a koordinace v rámci makroekonomických a fiskálních 

politik členských států EU235, podle některých je dokonce třeba zavěst fiskální 

centralizaci236.

I přes některá negativní hodnocení lze však prozatím říci, že je euro relativné 

silnou měnou a jeho existence posiluje globální pozici Evropské unie. Stejné jako 

projekt jednotného trhu, je i projekt nové zavedené jednotné měny pro takové 

množství suverénních států historicky jedinečný, a je třeba očekávat nějaké 

počáteční problémy. Pozice, na kterou se však euro po tak krátké době existence 

propracovala, je ale i přes to úctyhodná.

Problém ale nespočívá jen v potenciální síle eura, nebo koordinaci fiskálních 

a makroekonomických politik, ale zejména v ekonomice, kterou euro představuje, 

a v jejím růstu. Pokud bude evropská ekonomika nadále silné zaostávat za 

americkou, mohlo by to znamenat oslabení i pro budoucnost eura237.

4.4 Evropská unie jako silný hráč v mezinárodních 

ekonomických organizacích

Silné ekonomické postavení ve světě umožňuje Evropské unii podílet se na 

vytváření multilaterálních pravidel světového obchodu a uzavírat výhodné 

bilaterální dohody s jinými zeměmi a uskupeními. Podle Mannerse je jen její 

pouhá fyzická přítomnost v mezinárodních organizacích a její zastoupení na

233 Wenhao, L. (2004) Currency Competition between Euro and the US Dollar, Working Papers of the 
Business Institute Berlin at the Berlin School o f Economics (FHW-Berlin), Paper No. 18/2004, s. 4
234 Yeager, L. B. (2004) The Euro Facing Other Moneys, v: Cato Journal. Cato Institute, ročník 24, č. 1-2, 
s. 27- 40, s.35
235 Wenhao, L. (2004) Currency Competition between Euro and the US Dollar, Working Papers o f the 
Business Institute Berlin at the Berlin School o f Economics (FHW-Berlin). Paper No. 18/2004, s. 16
236 Yeager, L. B. (2004) The Euro Facing Other Moneys, v: Cato Journal, Cato Institute, ročník 24, č. 1-2,
s. 27- 40, s. 31
237 Ibid., s. 15
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jednáni se tfetlm i státy důkazem její ekonomické sily23*. •  tudíž i globálního 

aktérstvi

Evropská unie je bezpochyby velmi vlivným aktérem v prosazováni 

multilaterálních mezinárodních obchodních smluv2”  a dlouhodobé se zabývá 

vytvářením obchodních politik skrze samostatné smluvní instrumenty Podle slov 

bývalého komisare Lammyho se tak jasné projevuje její schopnost jjtobmJ rub- 

m ik in g "40,

Je|lm hlavním cílem je samozřejmé prosazeni konkurenceschopnosti 

evropských firem a technologii na svétových trzích, což podstatné ovlivňuje 

způsob tvorby politik a směrováni politické agendy Musí být tedy často velmi 

schopným negociátorem. aby prosadila |ak regulační preference jednotlivých 

členských států, tak plnila roli globální mocnosti regulující otevíráni svétového 

trhu* * * 241

Evropská unie má silný vliv v mnoha obchodních fórech: v regionálních 

uskupeních jako je Evropské sdruženi volného obchodu (ESVO/EFTA) nebo 

Sdruženi národů jihovýchodní Asie (ASEAN). i v celosvětových organizacích jako 

jsou Svétová hospodářská organizace (WTO) nebo Konference OSN o obchodu 

a rozvoji (UNCTAD)242. Zde je třeba podotknout, že se sila vlivu Evropské unie 

v téchto organizacích do značné míry Itií v závislosti na tom. zda je členem (jako 

u WTO) či pouze ovlivňuje Chod téchto organizaci z vné jil (ASEAN. ESVO)

V rámci spolupráce ve WTO se Evropská unie zasazuje zejména o prosazeni 

liberalizace svétového trhu a o odstranéni obchodních bariér243 a také o to. aby 

mél mezinárodni obchod jasná ekonomická pravidla, která by zaručila víem

m Marmcrv 1 (2002) Normative Power Kurope A C ontradictinn m term *'', v Journal o í (  nmmnn Marku 
Studie*, roťnlk 40. C. 2. *.233*231,». 243
m  Young. A R (2004) The incidental Fortrew The Single Furnpean Markét and World Trade. v Jownal 
®f ( ommon Markét Studie*, roťnlk 42. ť. 2, *. 393 -  414,». 393
* "  „vyrváfmipravidel na globální úrovni (pTekl aut) lemy. P Where ne*t far EU Trudé p o b er  řn^ev

^  Tod 
2007)
Identity, r  ( ommon Markét la n

Review. roťnlk n .n .,ť.4 l,*. 333*573, *.337
Nugent. N (2003) The Government and Polttic* o f the Iwnpean Union. Bnwngtmfce a New > ork. *.

407
** Koopman. G. (2004) Wa* hnngl die Dnha Runde^ Wehmarkt Imegrution r*t ketn
Entwicklungspe*»imi*mu*. v Internationale Politik, roťné 59. C. 11*12. 2004. * 73-79. *

v Deutache Ge*ell.*chaft f&r Autw irtige Politik. Berlin. 11.7 ia*e r
to .n ^ n .c u ro c awyfl<l,9rs wwM 81, tPWtMWRY1» 1 ̂  

C remona. M (2004) The Union a* a Glohal Actnr Role*. Model* and
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stranám spravedlivé jednání. Tento, byť zatím nedokonalý systém, zaručuje 

všem obchodně-právní jistotu, a průhlednost jednání, a rovněž slouží jako 

nestranný soudce při řešení obchodních sporů244. Evropská unie se také snaží o 

institucionální reformy ve WTO, které by vedly k hlubší spolupráci při negociacích 

a zvýšené transparenci jednání.

S touto problematikou úzce souvisí snaha Evropské unie o uvolnění trhů 

v rámci UNCTAD245. Domnívá se, že účinnějším nástrojem k potírání chudoby 

než jakékoli finanční pomoci by byla integrace rozvojových zemí do světového 

trhu246.

Zejména schopnost Evropské unie být multilaterálním negociátorem na půdě 

WTO jí podle Brethertonové a Voglera dává velmocenské postavení v globální 

ekonomice247. Již při jednáních v rámci Uruguayského kola GATT248 se projevila 

jako silná a jednotná hospodářská velmoc a byla dokonce uznána být „extremely 

powerful world trading force"249.

Multilaterální negociace v rámci WTO mohou v jistém smyslu ale také 

globální pozici Evropské unie oslabit. Může totiž dojít k situaci, kdy vyjednáváním 

obchodních podmínek přes WTO oslabuje své předchozí smlouvy o spolupráci. 

Holland uvádí jako příklad dohody z Lomé, které měly některým africkým, 

karibským a pacifickým státům (ACP250) zajistit preferenční podmínky pro obchod 

s Evropskou unií. Liberalizace obchodních pravidel a omezení, která ale 

Evropská unie v rámci WTO prosazuje, zajišťují takové podmínky i pro jiné státy 

a přednostní jednání se státy ACP se tak stává prázdnou formulací251. Evropská

244 EU and WTO, pod: httn://europa.eu.int/comm/trade/issues/newround/index en.htm (Stav 10.9.2007)
245 Konference OSN o obchodu a rozvoji (United Nations Conference on Trade and Development, 
UNCTAD)
246 Koopman, G. (2004) Was bringt die Doha-Runde? Weltmarkt Integration ist kein 
Entwicklungspessimismus, v: Internationale Politik, ročník 59, Č. 11-12, 2004, s.73-79, s. 79
247 Bretherton, C., Vogler, J. (2003) The European Union as a Global Actor, Londýn, s.47
248 GATT = Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade), předchůdce 
WTO. WTO nahradila GATT v roce 1995.
249 „extrémně mocnou světovou obchodní sílu" (překl.aut), Nugent, N. (2003) The Government and Políbeš 
of the European Union, Basingstoke a N ew York, s.408
250 Uskupení zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (African-Caribbean-Pacific countries —  ACP), 
podrobněji v podkapitole 3.5.4. a v kapitole 4.
51 Holland, M. (2003) 20/20 Vision? The EU's Cotonou Partnership Agreement, v: The Brown Journal o f 

World Affairs, ročník IX, č. 2, s. 161- 175, s. 162
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unie by si měla dávat pozor, aby se v takových případech diplomaticky sama 

nezdiskreditovala.

4.5 Evropská unie jako významný obchodní partner

Již od vzniku společné obchodní politiky v 50. letech minulého století rozvíjí 

Evropská unie obchodní vztahy a podepisuje formální dohody o obchodu a 

spolupráci s jinými zeměmi nebo regionálními uskupeními. V současné době má 

obchodní smlouvy téměř se všemi zeměmi světa252.

Právě obchodní zahraniční spolupráce založená na multilateralismu a 

mezinárodním právu je jedním ze základních kamenů Evropské unie jako 

civilního globálního aktéra. Evropská unie totiž nedisponuje vojenskými 

prostředky k prosazení svých cílů na mezinárodní úrovni, a pro tyto účely raději 

používá prostředků mírových jako jsou právní smlouvy a pozitivní incentiva 

obchodu. Právě schopnost vytvořit si takto spojence ve všech částech světa ji 

dělá civilní mocností na globální úrovni. Podle Hilla rozhoduje právě tato 

schopnost o světovém vlivu, a pokud je dostatečná, není potřeba budovat 

Evropu jako vojenskou velmoc253.

V této oblasti se však kromě vlastností civilní mocnosti projevují i typické 

vlastnosti mocnosti normativní. Selektivní rozšíření evropských norem, politik a 

pravidel mimo území Evropské unie je podle Lavenexové snahou o vytvoření 

nových sfér vlivů ve změněném geopolitickém kontextu254 255. Evropská unie tuto 

svou normativní roli sama přebírá a prosazuje. Například už v Kodaňské 

deklaraci z roku 2002 tvrdí, že kvůli zajištění prosperity chce rozšířit své normy a
(í255

regulace i „beyond the new borders o f the Union‘

252 Nugent, N. (2003) The Government and Politics o f the European Union, Basingstoke a New York, s.
409
253 Hill, C .: European Foreign Policy: Power Bloc, Civilian Model or Flop? v: Rummel, R. (ed.) (1990)
The Evaluation o f  an International Actor: Western Europe's New Assertiveness, Boulder, s. 43
254 Lavenex, S. (2004) EU Extemal Govemance in “Wider Europe”, in: Journal o f  European Public Policy,
ročník 11, č.4, s. 680-700, s. 680, 686 .
255 „za nové hranice [Evropské] unie“ (překl.aut) Presidency Conclusions, Copenhagen European Council, 
12. -  13. 12.2002, pod: httn://www.eu?002 .dk/news/upload/conclusions uk20021216111046.pdf, s. 6 (Stav

10.9.2007)
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Evropská unie nemá žádnou unilaterální dohodu se všemi obchodními 

partnery. Její vztahy k nim by se daly spíše popsat jako „a policy patchwork"256, 

neboť udržuje jiné styky s obchodními velmocemi, jiné s bývalými koloniemi, 

zcela jiné s asijskými či latinskoamerickými zeměmi, a podstatné rozlišuje 

ekonomicky vyspělé obchodní partnery od rozvojových zemí. Mimo suverénní 

státy udržuje čilé obchodní styky i se zámořskými územími členských států, která 

jsou s ní v menší či větší míře ekonomicky propojena.

Beutler a Bieber rozlišují v závislosti na vztahu k Evropské unii tři hlavní 

skupiny států, do kterých EU přenáší své normy, nebo je významně hospodářsky 

ovlivňuje. První z nich je Beitrittsassoziierung (přístupová asociace), do které 

zahrnují všechny státy, které se připravují na členství v EU a mohou do ní 

potenciálně vstoupit, dále je to Freihandelassoziierung (asociace volného 

obchodu), tedy státy, které mají de facto stejnou možnost účastnit se na 

společném trhu jako členské státy, ale nejsou členy EU. Třetí kategorií je pak 

Entwicklungsassoziierung (rozvojová asociace), kam zahrnují zejména bývalé 

evropské kolonie a další státy, na jejichž rozvojové pomoci se Evropská unie 

významně podílí257. Toto rozdělení však opomíná mnoho významných 

obchodních partnerů, jako například USA, které hospodářská politika Evropské 

unie zcela jistě ovlivňuje.

Lavenexová oproti tomu velmi trefně rozlišuje pět typů sfér vlivu ve třetích 

zemích, které budou použity i v této práci. Jsou to Quasi-membership 

(kvazičlenství), do kterého zahrnuje Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, 

Accession Association (přístupová asociace), kam patří Turecko a země 

západního Balkánu, Neigbourhood Association (sousedská asociace), tedy země 

kolem Středozemního moře a „noví sousedé" po rozšíření v roce 2004 a 2007, 

Development Co-operation (rozvojová spolupráce), kam řadí země ACP, a 

Transatlantic Co-operation (transatlantická spolupráce), tedy USA a Kanada258.

256 „slátaninapolitik" (překl.aut) Holland, M. (2003) 20/20 Vision? The EU's Cotonou Partnership
Agreement, v: The Brown Journal o f World Affairs, ročník IX, č. 2, s. 161-175, s. 161
25fBeutler, B„ Bieber, R.(eds.) (2001) Die Europáische Union Rechtsordnung und Politik, Baden-Baden, s.
722
258 Lavenex, S. (2004) EU Extemal Govemance in “Wider Europe”, in: Journal o f European Public Policy, 
ročník 11, Č.4, s. 680-700, s. 683
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Tento systém je zatím asi nejlepšim rozdělením sfér vlivu Evropské unie 

Jedinou připomínkou by mohlo být jen to. že rovnéž existují čilé obchodní styky s 

asijskými zeměmi nebo se zeměmi Jižní Ameriky. Ty Lavenexová sice do svého 

rozdélenl nezařadila, nicméně i tam hraje Evropská unie díky své hospodářské 

síle podstatnou úlohu, a proto by neměly být opomenuty.

4.5.1 Kvazičlenství

Nejintenzivnéjší styky si Evropská unie udržuje se svými partnery 

z Evropského sdruženi volného obchodu (ESVO/EFTA) (Island, Norsko. 

Lichtenštejnsko a švýcarsko)259, kteří převzali velkou část právních předpisů EU 

týkajících se vnitřního trhu a úzce s ní spolupracují i v jiných oblastech2*10. Toto 

kvazičlenství v Evropské unii jim zaručuje nejen přístup na volný trh zboží, ale i 

ostatní svobody, které mají členské státy EU261. Zde se jak hospodářský vliv 

(civilní mocnost), tak rozšíření norem (normativní mocnost) projevují ve své plné 

síle. Tyto země však (některé i opakované) vlastní členství v EU odmítají a trvají 

na své samostatností, což také ale vydává jisté svědectví o Evropské unii.

4.5.2 Přístupová asociace

To, že členství v Evropské unii je stále velkým lákadlem pro mnohé státy, 

které ochotně mění své zákony a přizpůsobují svůj trh evropským normám, je 

důkazem globální síly EU262. Tento fakt svědčí také o tom, že evropská integrace 

byla úspěchem263. Jako civilní i normativní mocnost se Evropská unie nejvíce 

projevuje právě pro státy v jihovýchodní Evropě a ve Středomoří, které by se 

rády staly její součástí.

;s<> více informací pod http://www.efta.mt/ (Stav 10.9.2007)
260 Island, Norsko a Lichtenštejnsko zejména v rámci Evropského hospodářského prostoru (LHP/EEA), 
jehož jsou Cleny, Švýcarsko na základé bilaterálních smluv, vlče pod: 
http://en.wikipedia.org/wiki/European Economic Area (Stav 10.9.2007)

Nugent, N. (2003) The Government and Politics of the European Union, Basingstoke a New York, s. 
411
M Smith, K.E. (2003) The European Union: A Distinctive Actor in International Relations, v: The Brown 
Journal of World Affairs, roCník IX, Č.2, s. 103-113, s. 111
1,3 Rosencrance, R. (2005) Europa gehórt die Zukunft: Amerika ist altmodisch. Europa modem. Sie 
brauchen einander, v: Internationale Politik, roCník 60. č. 7 2005, s. 52-57, s-52
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V současnosti jsou kandidáty na členství v EU dvé země z tohoto regionu - 

Chorvatsko a Turecko. Již jako kandidátské zemé máji mnoho výhod při 

obchodování s EU a přebírají i její legislativu a obchodní pravidla. Pouhá 

skutečnost, že je Evropská unie uznala za možné budoucí kandidáty na členství, 

jim zároveň přináší zvýšení hospodářské stability, obchodní důvěryhodnosti a 

vytváří zde lepší prostředí pro investice a usazování prosperujících zahraničních 

firem.

S dalšími západobalkánskými zeměmi (FYROM264, Bosna a Hercegovina, 

Srbsko a Černá hora) vytvořila Evropská unie takzvaný “Proces stabilizace a 

přidružení"265, jehož konečným cílem je budoucí členství v EU. Tyto zemé ještě 

nejsou s to být kandidátskými zeměmi, ale postupné do této fáze směřují. Již 

v současné době mají ale volný přistup na trhy EU a dostávají finanční pomoc 

pro domácí reformní programy.

Všechny tyto země jsou ale hospodářsky o hodně slabší než je průměr 

Evropské unie. Existují obavy, že právě jejich přijetí by mohlo vést k oslabení už i 

tak stagnující evropské ekonomiky a že by mohly ještě více podlomit ekonomiky 

stávajících členských států. Evropská unie je zde ve velmi prekémí situaci. Buď 

bude hrát roli normativní mocnosti, státy přijme a bude riskovat ekonomickou 

krizi, nebo ze svého postavení normativního globálního aktéra ustoupí v zájmu 

zachování své vlastní pozice jako silné civilní mocnosti.

4.5.3 Sousedská asociace

Rozšíření Evropské unie z 15 na 25 členů (respektive od roku 2007 na 27 

členů) zvyšuje jistě její význam jako obchodního partnera a rozšiřuje její trh. 

Zároveň tím získala i nové sousedy a z toho plynoucí navázání bližších 

obchodních vztahů. Těmto „novým sousedům" bezprostřední blízkost EU přináší 

výhody v celosvětovém měřítku.

264 FYROM = Mezinárodně uznávaná zkratka pro Makedonii - Bývalá jugoslávská republika Makedonie- 
Former Yugoslav Republic o f Macedonia
265 „Stabilisation and Association process. SAP " EPP ED Group, pod : http://www.epp- 
ed.org/Policies/Dkevnotes/03south-east-europe cs.asp (Stav 10 9.2007)
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Jako ekonomická velmoc je Evropská unie žádaným obchodním partnerem a 

žádná z jejich sousedních zemí by se nechtěla dostat na její „špatnou stranu". 

Síla a velikost evropské ekonomiky umožňuje Unii významné ovlivňovat 

podmínky spolupráce, zejména prostřednictvím financovaní podpůrných 

programů, za které očekává demokratické reformy a rozvoj tržní ekonomiky u 

svých sousedů. V rámci této skupiny států se tak projevuje jako normativní 

mocnost založená na civilních prostředcích.

Evropská unie by chtěla tyto země transformovat implementací politických 

ekonomických a institucionálních reforem, a dokonce by byla ráda, kdyby přijaly 

právní normy odpovídající acquis communitaire. Tím by si chtěla zajistit 

přeshraniční ochranu životního prostředí, ochranu proti šíření nakažlivých 

nemocí, ilegální imigraci, obchodu s lidmi, organizované kriminalitě a vytváření 

teroristických sítí266. Pokud by se jí opravdu povedlo naplnit všechny tyto cíle, 

jednalo by se o ukázkové prosazení normativní mocnosti nevojenskými 

prostředky.

V rámci sousedské asociace by chtěla Evropská unie navázat užší svazky se 

svými novými sousedy na východě (Rusko, Bělorusko, Ukrajina) i ve východním 

Středomoří. Podle slov Wima Koka by se mělo jednat o „ring o f stability and 

safety around us“ a o „ring o f friends“ od Maroka po Rusko a Černé moře267, 

který by pomohl Evropské unii zabrousit „Sharp edges" v jejím nejbližším 

sousedství268.

V rámci "Evropské politiky sousedství"269 by jim chtěla poskytnout některé 

z výhod svého společného trhu, obchodní koncese a finanční pomoc. Toto 

speciální přidružení by mělo nabídnout těmto státům pozici „as close to the

266 European Commission: Wider Europe—  Neighbourhood: A New Framework for Relations with our 
Eastem and Southern Neighbours, COM (2003)104, pod:
http://ec.europa.eu/comm/world/enp/pdf7com03 104 en.pdf,s.6, 10 (Stav 10.9.2007)
267 „kruh stability a bezpečnosti okolo nás“ „kruhpřátel' (překl.aut) Kok, W. (2003) Enlarging the 
European Union: Achievements and Challenges, Report to the European Commission, European University 
Institute, San Domenico di Fiesole, s. 14-16
268 „ostré rohy“ (překl.aut) Grabbe, H. (2000) The sharp edges o f Europe: extending Schengen eastwards, 
v: International Affairs, ročník 76, č. 3, s. 519 - 536
269 „ European Neighbourhood Policy, ENP" Evropská politika sousedství, pod:
http://www.euractiv.ez/cl/2/199/Komise-vcera-predstavila-novou-pohtiku-sousedstvi (Stav 10.9.2007)
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Union as can be without being a member2'0. Tento program dále nabízí všem. 

kteří se na něm budou spolupodílet, plnou účast na jednotném tmu. včetně 

svobody pohybu pracovníků* 271 *.

Pro středomořské země bylo dojednáno Euro-středomořske partnerství (Euro- 

Mediterranean Partnership, EMP) a bilaterální Euro-středomořske asociační 

dohody (Euro-Mediterranean Association Agreements. EMAA) uzavřeně 

s Marokem a s Tuniskem, program MEDA*'r* a další specifické programy273. 

Hlavním cílem Evropské ume je ustavit se svými středomořskými partnery do 

roku 2010 zónu volného obchodu. Ta by měla zahrnovat arabské zemé jižního a 

východního Středomoří a dále Izrael a palestinská území274.

Pro státy východní Evropy se jedná o Dohodu o přátelství a spolupráci 

(Partnership and Co-operation Agreements, PCA) s Ruskem. Ukrajinou a 

Moldavském, které zaručují rámcovou spolupráci. Společnou strategii vůči Rusku 

a Ukrajině275, a další specifické akční plány. Východoevropské zemé mají také 

možnost využívat evropských financí z programu TACIS276, na který bylo v letech 

2000- 2006 vyčleněno 3,14 miliard eur (vletech 2004 - 2006 se EU zavazuje 

k vydání 49 milionů euro277). Tento program financuje například infrastrukturu, 

rozvoj soukromého podnikání nebo hospodářství venkova278.

Sdílením prosperity a stability se sousedními zeměmi sleduje Evropská ume i 

posílení vlastní bezpečnosti. Jako silná civilní mocnost by se tak mohla vyhnout

:7Ů „tok blízko [Evropské] unik jak je  jen matné bez toho, aby se staly členy" (pfekl.aut) Europcan 
Commission: Widcr Europc—  Ncighbourhood: A New Framcwork tor Rclations with our Eastcm and 
Southern Neighbours, COM (2003)104, pod:
hrobec.curopa.eu/comm/world/cnp^pdffcomOS 104 cn.pdt. s.10 (Stav 10.9.2007)
271 Lavenex, S. (2004) EU Extcmal Govemancc m “Widcr Europc", in: Journal o f Europcan Public Poiicy, 
ročník 11, č.4, s. 6S0-700, s. 694

MÉDA = finanční nástroj pro Implementací Euro-stfcdomofského partnerství
273 Lavenex, S. (2004) EU Extcmal Govemancc in “Widcr Europc". m: Journal o f Europcan Public Poiicy.
ročník 11, č.4, s. 680-700, s. 688
274 Kuipcr, M., DeirAquila, C., Antimiani, A. (2004) Diťfcrcnt Rolcs to Libcralisation: Sccnanos for a 
Moroccan Casc Study o f  the Euro-Mcditcrrancan Association Agreements. Europcan Network of  
Agricultural and Rural Poiicy Research Institutcs, W orking Paper No. 9 

157/1 (1999/414/CFSP), L331/l(l999/877/CFSP)
276 TACIS = finanční program EU na podporu technického rozvoje v nezávislých státech bývalého
Sovétského svazu a v Mongolsku _ , _ . , .  _ ..
277 Lavenex, S. (2004) EU Extcmal Govemancc in “Widcr Europc , m: Journal ot Europcan Public Poiicy,
ročník 11, č.4, s. 680-700, s. 690
27s EU extcmal rclations, pod: http: /; (Stav 10.9.2007)

66

L



nutnosti být i vojenským aktérem. Mnoho z těchto zemí je totiž tranzitními 

zeměmi pro ilegální imigranty nebo obchod s drogami či s lidmi, a uzavřením 

smluv s těmito zeměmi se Evropská unie chrání před těmito negativními vlivy bez 

použití vlastní armády. Specifické dohody uzavřené s Marokem a s Tuniskem279 

například chrání Evropskou unii před nelegálními imigranty. Snaží se zlepšit 

životní podmínky v těchto zemích a zajistit pracovní místa do takové míry, aby 

nebyla sama zaplavena vlnou imigrantů280.

Lavenexová však v tomto případě varuje před přílišným optimismem. Většina 

programů, ve kterých se Evropská unie prosazuje jako normativní mocnost v 

oblasti východní a jihovýchodní Evropy, je založena na vydatné finanční 

podpoře. Lavenexová se dále domnívá, že rozšíření Evropské unie v roce 2004 

o deset nových zemí, které jsou ekonomicky hluboko pod úrovní původní 

patnáctky, Unii natolik finančně vyčerpá, že nebude schopná financovat 

programy pro své nové sousedy do takové míry, jak si předsevzala281 282.

4.5.4 Rozvojová spolupráce

Evropská unie má specifické vazby se svými bývalými koloniemi, které jsou 

sdruženy v organizaci označované zkratkou ACP, který je tvořen začátečními 

písmeny jejich geografické polohy, tedy africké, karibské a pacifické (Afričan, 

Caribbean and Pacific). Tyto dohody uzavřené původně z důvodů rozvojové 

pomoci v 70. letech dvacátého století v přechodném období po rozpadu 

koloniálních mocností a osamostatnění těchto území, se postupně vyvinuly 

v pevnou hospodářskou spolupráci. Jako silný negociátor na poli mezinárodních 

organizací a „dveřník" přístupu na největší světový trh je Evropská unie jistě

výhodným partnerem. V roce 2000 byla všechna jednání s těmito zeměmi a
282

dojednané podmínky spolupráce shrnuty v Dohodě z Cotonou

279 OJ 1998, L 97, 30/3/1998; OJ 2000, L 070,17/3/2000
280 Lavenex, S. (2004) EU Extemal Govemance in “Wider Europe”, in: Journal o f European Public Policy, 
ročník 11, Č.4, s. 680 -  700, s. 690
281 Ibid., s. 695
282 ACP-EUThe Cotonou Agreement, pod:
http://eurona.en int/r.omm/develonment/body/cotonou/agreeinent en.htm (Stav 10.9.2007)
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Evropská unie je pro tyto žerné nčjčn významným covozcem a vývozcem, ale 

prosazuje pro né i výhodné obchodní podmínky v globálním rozsahu2®3. 

V samotné smlouvé z Cotonou se zavazuje jo  promoto and oxpádilo :no 

dconorruc. cultural, and sociál dovalopman: of inu ACP statas. witn a vtow 10 

contributing to paaca and sacunty and to promoitng a stabb and damocratic 

pohtical a n v iro n m a n rPravé pro ekonomicky nejslaPSi státy je důležitější 

obchodní spolupráce než pouhá pomoc (.trada not atď). Pokud by jim byla 

poskytována pouze pomoc, staly by se závislými na svém dárci a nemohly by se 

vyvíjet vlastními silami k samostatnosti a k pokroku2®5.

Situace není ale tak růžová, jak by se z deklaraci dohody z Cotonou mohlo 

zdát. I přes nevysychající zdroje investic proudící z Evropské ume • v pětiletém 

období (2000 -  2005) činila finanční pomoc témto zemím 15,2 miliard euro286 - 

zůstávají tyto státy stále na posledních místech ve svétovém žebříčku 

hospodářsky silných států.

Pallyová dále útočí na Evropskou unii s tím, že neustále deklaruje svou 

podporu rozvojovým zemím, a přitom si chrání vlastní zemědělství na jejich účet 

Tvrdí, že zatímco EU vydává na každou svou krávu 913 dolarů v subvencích 

ročně, v subsaharském regionu je roční příjem na hlavu jen 490 dolarů287. 

Evropská unie je tak podle ni se svou deklarovanou velkodušnosti poněkud 

pokrytecká. * 36 37

x  Holland, M. (2003) 20/20 Vision? The ElTs Cotonou Pannerstup Agrecmcnt, v: The Brown Journal o f  
World Afiairs, roto* IX, £. 2, s. 161- 175. s. 163-164
*** „podporoval a uspíšil ekonomicky,, kulturní a sociální rccvoj státu ACP. s  vci přispěni k míru a 
bezpečnosti a k podpoře stabilního a demokratického politického prostředí (pfckl.aut) ACP-EL The 
Cotonou Agrecmcnt, pod; hmv eurooa.cu.intcomm. devdoomenthodv cotonou agrecmcnt cmhtm (Sov
10.9.2007)
214 Frcrcs, C. (2000) The Europcan Union as a Global “Civilian Power": Developtnent Coordmation m 
EU-Lann American Rclaoons. v: Journal ot Interamencan Studios & World Affanv >oC<>.k C. 2^. 63-
84. s.65-66
36 Holland, M. (2003) 20/20 Vision? The EU"s Cotonou Partnership Agrecmcnt. v; The Brown Journal o f 
World Aftairs, roiník DC.C.2.S. 161- 175.S.167
37 Pally. M. (2004) Mach's besser. Europa! Em amenkamsebes Pládoyer ťur roehr globales Engagement 
der EU, v. Internationale Politik, roínik 59. d. 9.2004. s.73-86, s. / /. 85
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4.5.5 Transatlantická spolupráce

Spolupráce se Spojenými státy americkými, jakožto s druhým největším 

světovým trhem, je klíčová pro evropské vnější obchodní vztahy i ekonomické 

postavení ve světě. Hodnota obchodu a obchodních investic mezi těmito dvěma 

entitami činí denně přes jednu miliardu eur288 a jedna druhé jsou největším 

obchodním partnerem i největším zdrojem a příjemcem přímým investic (Foreign 

Direct Investment, FDI)289. USA přijímá 26,5% vývozu z EU a na dovozu do EU 

se podílí 22,1%290. Evropská unie a USA dohromady vytváří více než 56% 

světového HDP, což je obzvláště zajímavé připustíme-li, že mají dohromady 

méně než 10% světového obyvatelstva291 292.

Guerotová hodnotí obchodní vztahy EU a USA jako tolerantní, nevyhnutelné 

a oboustranně profitabilní. Domnívá se poněkud churchillovsky, že „die Europáer 

sind in republikanischen Augen sicherlich die schlimmsten Partner, mit 

Ausnahme aller anderen“ 292 Podle bývalé komisařky pro vnější vztahy Benity 

Ferrero-Waldnerové jsou vztahy EU a USA v zásadě pozitivní293 a i Garten se 

domnívá, že je pro současnou Bushovu administrativu důležitější stabilita a 

dobré ekonomické vztahy s Evropou, než cokoli jiného294.

Obě tyto největší ekonomické mocnosti podporují společné závazky vůči 

posilování mnohostranného obchodního systému a shodují se na odbourávání 

zbývajících - převážně regulatorních - překážek obchodu přes Atlantik při 

zachování vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti, spotřebitele a životního

288 Damro, Ch., Sbragia, A., The new framework o f transatlantic economic govemance: strategie trade 
management and regulátory conflict in a multilateral globál economy, v: Campanella, M.L., Eijffinger, 
S.C.W. (eds.) (2003) EU Economic Govemance and Globalisation, Northampton, s. 105-141, s. 108
289 Ibid., s. 108-110
290 Ibid., s. 108, podobné údaje uvádí i Evropská komise v informační brožuře vzdané po rozšíření v roce 
2004 - Evropská komise (2005) Globální hráč. Vnější vztahy Evropské unie, Lucemburk
291 Damro, Ch., Sbragia, A., The new framework o f transatlantic economic govemance: strategie trade 
management and regulátory conflict in a multilateral globál economy, v: Campanella, M.L., Eijffinger, 
S.C.W. (eds.) (2003) EU Economic Govemance and Globalisation, Northampton, s. 105-141, s. 108 -  zde 
je třeba podotknout, že uváděné údaje pocházejí ještě z doby před posledním rozšířením EU v roce 2004
292 „Evropané jsou  v republikánských očích zcela jistě nejhoršími partnery, s výjimkou všech ostatních" 
(překl.aut) Guerot, U. (2005) Europa und America: business as usual? v: Internationale Politik, ročník 60, 
č. 1/2005, s. 54-60, s. 54
293 EÚ a USA - transatlantické vzťahy, pod: httn://www.euractiv.sk/?a=link sek&sid= 153&pid= 153 (Stav

10.9.2007) . . .  ,
294 Garten, J.E. (2005) The Global Economic Challenge, v: Foreign Affairs, ročník 84, č .l ,  s.37-48, s.39
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prostředí. USA i EU mají podobné zájmy, avšak někdy kladou důraz na rozdílné 

hodnoty a uplatňují odlišné postupy. I když se jejich obchodní spory vždy objeví 

na prvních stránkách novin, jedná se jen o pouhá 2% celkové obchodní 

výměny295. Největší obchodní konflikty se v poslední době týkaly geneticky 

modifikovaných potravin, používání růstových hormonů u hospodářských zvířat, 

a některých evropských opatření z důvodů ochrany spotřebitele296.

Evropská unie a USA mají ale již od roku 1990 vytvořeny speciální programy 

pro užší spolupráci, které mají sloužit k vybudování společného transatlantického 

trhu, který by byl osvobozen od překážek bránících společnému obchodu. Mezi 

tyto programy patří Transatlantická deklarace (1990, TAD), Nová transatlantická 

agenda (NTA, 1995), Akční plán EU USA (1995) a Transatlantické ekonomické 

partnerství (TEP, 1998)297. Dokonce se jednu dobu uvažovalo o vytvoření 

transatlantické zóny volného obchodu (Transatlantic Free Trade Area, TAFTA), 

což se však nezdá být splnitelné a nikdo už s tím zřejmě vážně nepočítá298. 

Woolcock doplňuje, že neexistuje žádný přesný návrh, jak by taková spolupráce 

měla vypadat. Sám předkládá čtyři různé projekty, ale v závěru vyvozuje, že 

takovéto spojení by mělo stejně více nevýhod než výhod299. Guerotová také 

připomíná, že přes tyto poněkud ambiciózní plány, je v současnosti USA jedna 

z velmi mála zemí, se kterou nemá EU hospodářskou smlouvu. Podle ní by mělo 

nejdříve dojít k tomuto kroku jako k „upgrading" transatlantických vztahů než se 

začne uvažovat o jiné dimenzi spolupráce300.

295 Lamy, P.: Where next for EU Trade policy? Projev v Deutsche Gesellschaft fur Auswártige Politik, 
Berlin, l i . 7. 2004, pod: httn://www.europaworld.org/week 181 /speechlamy 11604.htm (Stav 10.9.2007)
296 EÚ a USA - transatlantické vzťahy, pod: http://www.euractiv.sk/7aHink sek&sid= 153&pid= 153 (Stav
10.9.2007)
297 Pospíchalová, A. (2003) Euro-americké obchodní vztahy, pod: 
http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=682 (Stav 10.9.2007)
298 Rosner, J.D.: The American Politics ofthe Transatlantic Relationship, v. Bail, G., Reinicke, W.H., 
Rummel, R. (eds.) (1997) EU-US Relations: Balancing the Partnership Taking a Medium-Term 
Perspective, Baden-Baden, s. 110-115, s. 110-112
299 Woolcock S • US-EU Commercial Relations, v: Bail, C., Reinicke, W.H., Rummel, R. (eds.) (1997) 
EU-US Relations: Balancing the Partnership Taking a Medium-Term Perspective. Baden-Baden, s. 139- 
147
300 „zlepšené využití“ (překl.aut) Guerot, U. (2005) Europa und America: business as usual? v: 
Internationale Politik, ročník 60, č. 1/2005, s. 54-60, s. 60
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Hospodářsky t*n ě  Evropská ume by motům byl sáným partnerem USA ve 

avétovem systému a při managementu mezinárodních v /ta h u *' a ledy vatou 

významným globálním aktérem Mnoho aulotú  viak vidi problém tohoto spojeni 

M»k v hio*a(k:i ekonomicko vykonnoali a prosperito Evropská uma tak v ja jl 

im chopnotO  byt plnohodnotným vojenským partnerem USA Nugani dokonce 

pesimisticky dodává to  dokud nebude mu EU etoktrvni a operativní vojenská 

•My. bode muaat I ve viech oetatnich oblaelech néoiedovet USA a nebude 

samostatným globálním aktérem *"

Jelikož do Obletu traneatlanttcká spolupráce patři také Kanada je nutno 

zmínit, že Evropská unie zahajte užil tpokipréci a Kanadou v roce 2004 

vytvořením partnerské Agentury pro spolupráci v globálních xéleMottoch 

V současné dobé plánuje I nové dohody na podporu vzájemných investic a

obchodu

4.S.6 Vazby a A s ii a L a tinskou  A m erikou

Evropská unie nespolupracuje mtenzivná jen se svými sousedskými zemárm 

nebo s tradičními transatlantickými partnery Jako cetoevétová ekonomická 

velmoc má obchodní konexe na viech kontinentech a Jej! globální postaveni Ji 

dálá atraktivním obchodním partnerem i pro ot^ské 6  letinakoemencká zemé 

S asijskými zemémi spolupracuje Evropská ume zejméne v rámci procesu 

AŠEM™ a jejími neivétilrm obchodními pertnery jeou zde Cíne e Jeponeko 

Vztahy a Clnou se v souvislosti s jejím hospodářským růstem v posledních 

letech vyvíjely velmi mtenzrvná a Čína je hned po USA druhým neyvétilm 

obchodním partnerem Evropská ume Podle MuSera by t i  vtek mále Evropeká 

ume dávat na prává na činu nejvétií pozor nebol pcy ne rozdíl od ré větou dobře 

ví jak využit svůj hospodářsky potenciál v mezinárodních vztazích**4

*  lirw M . W (2003) Tle Nortk Alte** Ikik. m h a ň * Atfary mt»* M  l  I. je ti. «SS-SS. * to
** Nufrm. N (2003) Tle (im rumem má Kde** <4* •  F <*.**■« Um  Itamas*** • Vmt. « 
4IM I9
*" a.v m  -  Tle F«nse • *»«• M wtée • vesm >•*■'**** * mm  iess p*»
erSwmUnl í*nwn pm *mi«W * ew v * *  m tty _ _____
"■MSIUt T (2003) D i ttortw etoi é tt M emt We m  Ckto* NSSeeá .mm m m  ***** m 
n ed ěs .*  lnem e pnw* PoMnS. w*Mk to. t  T7S03.« H á - lll .a  tto
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Japonsko je v pořadí obchodních partnerů hned za Čínou. Akční program pro 

spolupráci mezi EU a Japonskem vstoupil v platnost v roce 2001 a kromě 

zahraničního obchodu a investic podporuje i kulturní a politickou spolupráci305.

Evropská unie je druhým nejdůležitějším obchodním partnerem zemí Latinské 

Ameriky a je také jejím největším zdrojem zahraničních investic a poskytování 

rozvojové pomoci. Všechny latinskoamerické země jsou na ni v současnosti 

napojeny prostřednictvím dohod o přidružení, spolupráci nebo obchodních 

dohod306. Evropská unie v současnosti vyjednává dohodu s uskupením 

Mercosur307, která by přinesla vytvoření zóny volného obchodu mezi oběma 

ekonomickými entitami, s Mexikem a Chile již má dokonce dohody o přidružení a 

o volném obchodu, podepsané v roce 1997, respektive 2002.

Freres ale v tomto případě vyjadřuje pochybnost, zda Evropská unie jako 

silný dárce vůči Latinské Americe vystupuje proto, že jí na ní doopravdy záleží 

nebo jenom proto, aby si upevnila svoji vlastní pozici. Jak dále uvádí, je docela 

dobře možné, že se Evropská unie snaží pouze upevnit své obchodní a 

investiční postavení, a na rozdíl od USA nemá jen v regionu žádnou vojenskou 

přítomnost308.

4.6 Přínos pro jednotlivé členské státy

Všech 27 členských zemí Evropské unie nyní tvoří jednotný trh, v němž se 

zboží přes vnitřní hranice pohybuje bez omezení a osoby, kapitál i služby se 

mohou rovněž těšit z téměř neomezeného přeshraničního pohybu. Členské státy 

Evropské unie mohou v rámci jednotného trhu využívat úspor z rozsahu (při 

realizaci ve větším měřítku klesají relativní náklady na jednotku) a v mnoha 

oblastech mezinárodního obchodu se jim také osvědčilo, že společné

305 Business Info. Cz informace pro podnikatele, pod: http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/zahranicni- 
obchod-cr-a-eu/ostatni-bilateralni-vztahv/1000883/7861/ (Stav 10.9.2007)
306 EU -  Latin American Relations, pod:
http://ue.eu.int/cms3 fo/showPage.asp?id=401 &lang=CS&mode=g (Stav 10.9.2007)
307 Mercosur = (Mercado Común del Sur) -  Společný jihoamerický trh: čtvrté největší ekonomické 
uskupení světa, jeho členy jsou Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay; přidruženými členy jsou Bolivie a 
Chile
308 Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilián Power”: Development Coordination in 
EU-Latin American Relations, v: Journal o f Interamerican Studies & World Affairs, ročník 42, č. 2,s. 63- 
84, s.64
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oorďnovane jednán* je mnohem výhodněji. než posud o> ,«dna»> u rvM ^ 4  

fytuo/eni jednotného tmu vedlo c m  te  sníženi transasgruch iv m m ú  * moL 

tfokao zdrojů a k v M i možnoso Kwca fca c< Tento vývoj *nažn4 i m *ym  

wropskym statun >ako p  b e ig * nooo Lucembursko .-vyH iv ^  oocnodn. 

potenci! ve sveté

Tento postup a okonom<M Sfodnoeon. Evropy m  stal napršet i pro pně 

o rn ě  uvažující o ho ip o ú tf»M  spoiupracr** Evropská u m  w totiž 

v průběhu noooíycn padesáti tet vyOuOovk jednotný tm a ip o k ů v l obchodn. 

pravidla. i (/o s  to . že jm u  je j. členská státy do v«M  méry rtospoú/w y odttne

Nap.'.klad Morcosur M  pokouii vytvoft podobna společenství t na svém 

územ.. uvažuje nejen o vytvofem jednotného tmu. ais dokonos i o zaveden* 

■poledne mény Morcosur se netaji svou naprac* Evropskou una a propagaci 

pych hlavních cílů Podle Rogonain. stratég* 2002*2006 \Máup tak* o osAiovou 

makroekonomickou koordmao. harmonizaci soaam«cn poktk spotačna potoefc* 

rsoatvy. vojenskou spoluprací a snaž* se o rozvoj demokraoe a respektováni 

bdskycn práv310 Rosencranco dokonce tvrdí. že i Severoamencka zóna volněno 

obchodu (Nordi Amencan Free Trade Area. NAFTA) i AmanckJ zóna volného 

obchodu (Free Trade Aroa ot the Amencas. FTAA) se naprovaly Evropskou unk 

a snaž. se-i vyrovnat3” .

Rovn6ž ro x iito n i v roce 200* pAspélo k upevnem pozice Evropské u n * ve 

světově ekonomce313. Nejenže roxLMo jednotný tm o oca 75 m *onúJ' ’ 

potencuinich konsumentú. ale ekonomky ‘starých členských států* z ro z i/a n i 

profitu;, i jmak. Jak dokazuji údaje po p/edchozicn rozW enich. zv y iem  m ofrKy a 

konkureoce byty vždy dobré pro hospodářský růst Ekonomky nových členských

73



zemí by měly mít z této situace rovněž hospodářský užitek. Podle údajů 

Evropské komise by měl být jejich růst do roku 2010 o celé 1% vyšší, než kdyby 

k rozšíření nedošlo314.

Pallyová se ale naopak domnívá, že přijetí deseti nových zemí sne tak 

rozvinutými ekonomikami Evropské unii v současném hospodářském stavu moc 

nepomohlo315. Je totiž třeba si také uvědomit, že se nové členské státy svou 

strukturou, sociálně-politickou povahou i ekonomickou diversifikací značné liši 

nejen jeden od druhého, ale i od původní patnáctky316. Mnoho “starých členských 

států” se jen těžko vyrovnává s tím, že je pracovní síla z nových členských zemí 

flexibilnější a levnější, a pracující, kteří jsou ochotni pracovat za zlomek běžné 

mzdy v původní patnáctce, se stali častým tématem diskusí a protestů317. 

Neshody tohoto typu by pak mohly ohrozit nejen plné zapojení nové 

přistoupivších zemí do jednotného trhu, ale i vnitřní konsistenci Evropské unie 

jako celku. I přes tyto negativní prognózy ale Evropská komise hodnotila situaci 

dva roky po rozšíření jako pozitivní. Ve své zprávě tvrdí, že rozšíření nejen 

nepřineslo žádné ekonomické problémy, ale dokonce zvýšilo výkonnost 

evropského hospodářství318

4.7 Zhodnocení Evropské unie jako civilní mocnosti

Zvýše uvedených skutečností vyplývá, že se v průběhu posledních pěti 

desetiletí Evropská unie stala postupně největším světovým trhem a obchodní 

entitou a její společná měna je druhou nejsilnější měnou světa. Je silným 

negociátorem v rámci mezinárodních ekonomických organizací a má obchodní 

smlouvy a kontakty téměř se všemi zeměmi světa. Taková hospodářská síla by jí

,l4 Evropská komise (2005) Going for growth: The Economy of the EU, Brusel, s.6.
315 Pallyová ještě nebere v úvahu Rumunsko a Bulharsko. Pally, M. (2004) Machs besser, Europa! Ein 
amerikanisches Pládoyer fUr mehr globales Engagement der EU, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 9, 
2004, s.73-86, s. 83
316 Eifřinger, S.C.W. (2005) On Reformed Stability and Growth Pact, v: Intereconomics, Review of 
European Economic Policy, ročník 40, č.3, s. 141-147, s. 141
317 Walter, N. (2005) Zurilck zum Protektionismus? v: Internationale Politik, ročník 60, č. 6/2005, s. 76- 77,
s. 76
318 European Commission: Enlargement, two years on: all win as new Member
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měla definitivně zaručit schopnost prosazovat svůj vliv ekonomickými prostředky, 

tedy i schopnost být civilní mocností.

Pokud však chceme uvažovat objektivně, je třeba vzít v úvahu i nedostatky 

současného stavu Evropské unie. Velikost trhu automaticky nezaručuje jeho 

prosperitu a legislativní nedodělky stále brání využívat jeho plného potenciálu. 

Vlivné postavení v mezinárodních organizacích, jakož i pozice eura 

v mezinárodním měnovém systému jsou de facto závislé na hospodářské 

prosperitě Evropské unie, a také schopnost šířit evropské normy, obchodní 

podmínky a preference v globálním měřítku je podmíněna dostatkem finančních 

incentiv.

Závěrem této kapitoly lze tedy konstatovat, že Evropská unie v současnosti 

civilní mocností v globálním měřítku zcela jisté je. Tato pozice je však velkou 

měrou závislá na její hospodářské prosperitě a schopnosti dále rozvíjet svůj 

potenciál.

htto7/euTnne.elr,intyrar»i<l/nrfissReleasesArl'rin dn?reference l̂P/06/557&format"=HTML&ased O&languâ  
e=DE&guiLanguage=en (Stav 10.9.2007)
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5 Kapitola 5.: Specifické atributy Evropské unie 

jako normativního globálního aktéra
Evropská unie není ale jen čisté civilní globální mocnosti snažící se o co 

nejvétší hospodářský zisk. Podle Guerotové patři k „Idee Europa" neodmyslitelné 

snaha o udržitelný rozvoj a universální lidská práva319, na kterých Evropská unie 

staví veškeré své mezinárodni vztahy. Je tak specifickým globálním aktérem 

normativního typu.

Duchěne popisuje Evropskou unii jako jedinečného globálního aktéra, 

kterému jde především o šířeni rovnosti, spravedlnosti a tolerance a chce se 

starat se o chudé a nemajetné’20. Lavenexová to podtrhuje a doplňuje, že 

Evropské unii nejde jen o její vlastni ekonomické zisky, ale snaží se o vytvořeni 

„area of freedom, security and justice“ a o ochranu životního prostředí, které si 

také zakotvila do Návrhu ústavy pro Evropu’21. Treacher uvádí jako specifika 

Evropské unie mimojiné i rozvojovou a humanitární pomoc. Důkazem jejího 

globálního vlivu je podle něj prosazováni liberalizace trhů a demokratického 

státního uspořádání ve střední a východní Evropě nebo boj se světovou 

chudobou v rozvojových zemích322.

Evropská unie samu sebe definuje jako specifickou mocnost tohoto typu v 

Laekenské deklaraci z roku 2001. Cítí se jako „power wanting to change the 

course of world affairs in such a way as to benefit not just the rich countries but 

also the poorest. A power seeking to set globalisation within a moral framework, 

in other words to anchor it in solidarity and sustainable development'123. V

119Evropská idea" (pfekl.aut) Guerot, U. (2005) Europa und America: business as usual? v:
Internationale Politik, ročník 60, č. 1/2005, s. 54-60, s. 56
JW Duchéne, F., Die Rolle Europas im Weltsystem: Von der regionalen zuř planetanschen Intcrdcpendenz. 
v: Kohnstamm, M„ Hager. W. (eds.)(1973) Zivilmacht Europa: Supermacht oder Partner'’. Frankfurt am 
Main, s. 11-35
321 „prostor svobody, bezpečnosti a práva " (pfekl.aut) Lavenex. S. (2004) EU Extemal Oovemance in
“Wider Europe”, in: Journal of European Public Policy, ročník 11, č.4, s. 680-700. s. 687
3JÍ Treacher, A. (2004) Front Civilian Power to Military Actor: The EU's Resistablc I ransformation , v:
European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č.9, s. 49 -  66, s. 51 . . .
321mocnost, která by chtěla změnit směřováni světových události tak. aby z toho netěiily jenom bohaté 
terně, ale i ty nej chudil. Mocnost, která chce zasadit globálizaci do morálního rámce, jinými slovy zakotvit
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dalšich svých komuniké se také označuje jako “a union o f values’324 a propaguje 

své hodnoty, které ji odlišují od jiných globálních aktérů.

Právě specifika Evropské unie jako normativního globálního aktéra jsou 

tématem této kapitoly. Na základě priorit Evropské unie samotné stanovených v 

Laekenské deklaraci bude v rámci této kapitoly diskutováno její normativní 

aktérství v oblastech rozvojové a humanitární pomoci, ochrany životního 

prostředí, podpory lidských práv a šířeni demokracie.

5.1 Rozvojová pomoc

Rozvojová politika Evropské unie existuje již od založeni Evropského 

hospodářského společenství (1957) a je zakotvena už v Římských smlouvách, 

(čl. 131-136)325. Kvůli historii evropské koloniální politiky byla původně zaměřená 

na sub-saharskou Afriku, zejména na bývalé francouzské a belgické kolonie326. 

S přistoupením Velké Británie v 70. letech, se základna rozvojové pomoci 

podstatné rozšířila, neboť Británie do nl chtěla zahrnout i velkou část svého 

bývalého impéria. Od té doby panují zvláštní vztahy mezi Evropskou unií a 78 

partnerskými zeměmi z Afriky, Karibiku a Tichomoří (ACP)327. S těmi ji od 

Lomských dohod poutají mimořádné závazky328, shrnuté v roce 2000 do jediné 

Dohody z Cotonou329. V 70. letech minulého století se rozvojová pomoc rozšířila i

v ní solidaritu a udržitelný rozvoj" (překl.aut) European Council Meeting in Eaeken: I4.-15.I2.200I, 
Presidency conclusions, SN 300/01, 2001, Annex I., s.3

„ unie hodnot" (překl.aut) European Cotntnission (2003) The Stabilisation and Association proces* for 
South East Europe, Second Annual Report, pod:
httD://europa.eu.int/comm/enlargement/croatia/pdf7com03 139 en.pdf(Stav 10.9 2007)
'"Článek 131 „the Member States agree to asociate with the Community the non-Eupean countries. 
which háve speciál relations with Belgium, France, haly and the Setheriands I rcaty estahlishing the 
European Economic Community (1957), pod: http://europa.eu. int/eur;
lex/lex/en/treaties/treaties founding.htm (Stav 10.9.2007) ... i

Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power Developmcnt Coordination in 
EU-Latin American Relations, v: Journal o f Interamerican Studies & World Affairs. ročník 4̂ .. č 2,s. 63-
84, s. 68 
327 Ibid., s. 68
'2* Evropská unie na světové scéně, pod: htto: curopa.cu.int/abc _L2_lcsspns index! l_cs.htm (Slav
10.9.2007)
m  Holland, M. (2003) 20/20 Vision? The E lfs Cotonou Partnersh.p Agreement. v: The Brown Journal o f 
World Affairs, ročník IX, č. 2, s. 161- 175, s. 161
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na Latinskou Ameriku, jihovýchodní středomoří a na Asii, a na začátku 80 let už 

dosáhla globálního významu330.

Hlavním cílem rozvojové pomoci Evropské unie je udrženi hospodářského 

rozvoje v partnerských zemích a boj proti chudobé331. EU se podle svých slov 

snaží *pomáhat svým partnerům a podporovat je  na cesté k úspěchu a 

k prosperitě“332. Dohody však nezahrnují jen obchodní spolupráci a finanční a 

technickou pomoc. Evropská unie aktivné spolupracuje s rozvojovými zeméml 

v oblastech rozvoje infrastruktury, zdravotnictví a vzdélávacích programů, které 

podporuje. Jedním z jejich cílů je také podpora demokracie, lidských práv a 

zavedení „good govemance“ 333 v téchto zemích.

Rozvojová politika Evropské unie úzce souvisí i sjejl obchodní politikou. 

Zvýšený objem obchodu většinou přispívá ke světovému růstu ve prospěch 

všech a EU věří, že postupná globalizace může přinést výhody všem, včetně 

rozvojových zemi. Snaží se proto, aby byla přijata vhodná pravidla 

mezinárodního obchodu na multilaterální úrovni a aby byly rozvojové země 

integrovány do celosvětového obchodu. Při "rozvojovém kole" jednáni WTO v 

Dohá se Evropská unie stala největším propagátorem otevřeni celosvětového 

trhu, zejména ve prospěch rozvojových zemí, kde usilovala o to, aby měly tyto 

země v co nejkratší době lepší přístup na globální trh334. Již od roku 2001 sama 

umožňuje 50 nejchudším zemím přístup na svůj trh v rámci programu "Vše 

kromě zbraní”, který pokrývá většinu jejich výrobků135.

Podle Frerese jsou ale všechny tyto snahy Evropské unie *unconvincing", 

neboť těmto zemím ještě zcela neotevřela přístup na své zemědělské trhy, a 

stále si zachovává svou Společnou zemědělskou politiku (Common Agriculture * 84

JJ0 Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power": Developtnent Coordination in 
EU-Latin American Relations, v: Journal of Interamerican Studie* & World Affairs. ročník 42. č. 2,s. 63-
84, s. 64
Ml Van Reisen, M.: Redefining Europe’s role in the world. pod: http://euglobalplayer org/docs/convention- 
docs/Redefining-Europe-2002.doc (Stav 10.9.2007)
,,J Evropská komise (2005) Globální hráč. Vnéjíí vztahy Evropské unie. Lucemburk. * 6
u * „dobré vládnutí" (překl.aut) -  do čeStiny se vétíinou nepřekládá - Maull. H.W. (2005) Europe and the
New Balance ofGlobal Order, v: International Affairs, ročník 81, č.4, s. 775-799, s. 785
ÍM European Commission: WTO-DDA: EU ready to go the extra mile in the three key area* of the talk*.
pod: http://curoDa-eu-un.org/articles/lv/article 3490 |v,htm (Stav 10.9 2007)
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Policy, CAP). která bráni vstupu mnoha zemědělských výrobků z téchto zemi na 

evropský trh3* .  Pallyová se přidává s dalším radikálním argumentem proti CAP 

Považuje za urážku to. že Evropská ume dotuje I každou evropskou krávu 

částkou téméř dvakrát vyšší, než je HDP na jednoho obyvatele v 

některých zemích subsaharské Afriky137.

Silné ekonomické postaveni Evropské ume ji dává nejen možnost financovat 

všechny své rozvojové pomoci, ale také prosazovat se jako normativní velmoc 

Skrz rozvojovou pomoc třetím zemím má tanci Jo maximiso its m fhwnc* on thě 

globál stage"118, neboť si může do obchodních smluv zakomponovat své 

preference” 8. Její dohody s obchodními partnery z rozvojových zemi tak 

například obsahuji doložku, že může odstoupit od smlouvy, ukončit obchodní 

vztahy a poskytováni hospodářské pomoci vpřipadé. že partnerská žerné 

porušuje lidská práva a nebo se nechová demokraticky140. Po roce 2003 už 

stejná podmínka platí i v případě, že by partnerská zemé šířila zbraně 

hromadného ničeni341 *. U dohod se zeměmi ACP je například obdrženi finanční 

podpory ze zdrojů EU podmíněno zákazem obchodu se zbraněmi, zákazem 

nadměrného vydáváni peněz na armádu, zákazem obchodu s drogami, 

organizovaného zločinu nebo etnické, náboženské či rasové diskriminacew?. 

Také klausule o životním prostředí a o udržitelném rozvoji jsou součásti mnoha 

bilaterálních i multilaterálních smluv343.

m  „AIles aufler WafTetT - EU WTO Trade Information, pod httP. tradc 
info.cec.eu.int/doclib/docs/2004 november tradoc UPQ Iljd f  (Suv 10 9 2007) 
m  „nepřesvědčivé" (pfekl.aut) Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power" 
Development Coordination in EU-Latin American Relations. v Journal of Interamencan S t u d i o  A World 
AfTairs. ročník 42, č. 2,s. 63-84, s. 81 -  více o CAP pod: httP.curopa.eu Dolare index duhUD (Suv
10.9.2007)
w  Pally. M (2004) Mach’s besser. Europa! Em amenkamschcs Plidoyer fíu mehr globále* I ngagement 
der EU, v: Internationale Politik, ročník 59. č. 9. 2004, s.73*86. * 77, tS
"".. maximalizovat svůj vliv na globální úrovni (pfekl aut) Van Reisen. M Rcdcfining lumpe s role in
the world, pod: http://euglobalplayer.org/docVconventKin-docsRcdefming Eumpe-2002 doc (Stav
10.9.2007)
m  Nugent. N. (2003) The Government and Politic* of the Eumpean Umon. Basmgstoke a New York, *. 
410
^ I b id ,  a.410
*' Evropská komise (2005) Globální hráč Vnčj*f vztahy Evropské ume. I ucemhurk. » 6
Mí Holland. M. (2003) 20/20 Vision? The EU*s Cotonou Partnership Agreement. v The Bmwn Journal of
World AfTairs, ročník IX. č. 2, s. 161* 175,». 165 _ ,
“ 'Vogler, J. (2005) The European contnbution to globál envimmnental govemance. v International
AfTairs. ročník 81. č.4, s.835- 850. s. 838

79

http://euglobalplayer.org/docVconventKin-docsRcdefming


Guerotová ale v tomto ohledu vyčítá Evropské unii neschopnost trvat na 

svých podmínkách. Evropská unie podle ní štědře rozdává peníze na podporu 

rozvojové pomoci, ale pokud nejsou podmínky ve smlouvách plněny, není 

schopna si jejich dodržování vymoci, což svědčí o její slabosti v roli normativního 

aktéra. Globální aktér by měl zakládat svou politiku na svých zájmech, nikoli na 

ideálech344.

Jak již bylo řečeno, Evropská unie je hospodářskou mocností a může si 

dovolit investovat značné finanční prostředky do rozvojové pomoci. Je největším 

přispěvatelem Oficiální rozvojové asistence (Official Development Assistance, 

ODA)345, a dokonce největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě346. 

Ročně na ni přispívá více než 30 miliardami eur347; její členské státy zajišťují 

45% celosvětové rozvojové pomoci a EU jako taková navíc ještě 10%348. Na 

podporu rozvojové pomoci byl také zřízen Evropský rozvojový fond (European 

Development Fund, EDF), který už od 70. let na základě Lomských dohod 

významně přispívá na rozvoj zemí ACP.

Podle Frerese však výše rozvojové pomoci ještě nezajišťuje, že se zlepší 

situace vdané zemi; záleží také na tom, jakým způsobem bude investována. 

Některým zemím přispívá Evropská unie už dlouhé roky, a stále ještě není vidět 

žádný pokrok. Freres se také obává, že investice do jedné země, znevýhodňují 

postavení ostatních zemí v regionu349, a mají přesně opačný účinek na jejich 

hospodářskou situaci.

Pallyová se poněkud radikálně domnívá, že si rozvojovou pomocí Evropská 

unie pouze kompenzuje svoji vlastní slabost, neboť schopnost být globálním 

aktérem nezáleží na výši příspěvků na rozvojovou pomoc. Připomíná, že USA

344 Guerot, U. (2005) Europa und America: business as usual? v: Internationale Politik, ročník 60, č.
1/2005, s. 54-60, s. 56 , , , .
345 Van Reisen, M.: Redefining Europe’s role in the worid, pod: http://euglobalplayer.org/docs/convention-
docs/Redefining-Europe-2002.doc (Stav 10.9.2007)
346 Evropská komise (2005) Globální hráč. Vnější vztahy Evropské ume, Lucemburk s 13
347 Pally, M. (2004) Mach’s besser, Europa! Ein amerikanisches Pládoyer fur mehr globales Engagement 
der EU, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 9,2004, s.73-86, s. 81
348 Nugent, N. (2003) The Government and Politics of the European Union, Bas.ngstoke a New York, s. 
423
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přispívá jen 16,8 Miliard dolarů, což je jen 0,17% HDP USA, a přitom nikdo 

nepochybuje, že je USA globálním aktérem349 350.

Graf 3.

Oficiální rozvojová pomoc ze zemí OECD

14%
Japan

20%
United States

56%
EU and member States

Zdroj:Evropská komise (2004)351

10%
Other donors

Pravdou ale zůstává, že si Evropská unie může svoji globální pozici 

normativní mocnosti a nejštědřejšího dárce v oblasti rozvojové pomoci dovolit jen 

díky svým značným finančním zdrojům. Freres se proto obává, že je evropská 

rozvojová pomoc v krizi, zejména proto, že ztrácí podporu veřejnosti. Pro vlády a 

dárcovské organizace je čím dál tím více obtížné najít „raison ďétre“ pro 

rozdávání pomoci do zahraničí, když samy doma čelí obtížné ekonomické situaci 

a musí krátit utrácení veřejných prostředků352.

349 Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power”: Development Coordination in 
EU-Latin American Relations, v: Journal of Interamerican Studies & World Affairs, ročník 42, č. 2,s. 63- 
84, s. 66
350 Pally, M. (2004) Mach's besser, Europa! Ein amerikanisches Pládoyer fur mehr globales Engagement 
der EU, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 9,2004, s.73-86, s. 75
351 Evropská komise (2004) A World Player: The European Union's Extemal Relations, Brusel, s.4 
(zdrojem údajů je OECD)
352 „ d ů v o d e x is te n c e "  (překl.aut) Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power”: 
Development Coordination in EU-Latin American Relations, v: Journal of Interamerican Studies & World 
Affairs, ročník 42, č. 2,s. 63-84, s. 65
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5.2 Humanitární pomoc

Ekonomická síla a prosperita Evropské unie jl umožňuje podporovat i 

humanitární pomoc a darovat finanční příspěvky bez vyhlídek na navrácení či 

nadějí na obchodní spolupráci. S celosvětovým poskytováním humanitární 

pomoci začala již v 70. letech minulého století a v současnosti přispívá nejvíce 

ze všech; poskytuje více než 45% veškeré světové humanitární pomoci393. Je 

v centru sítí, které pomáhají lidem při přírodních katastrofách pod dohledem 

kamer i na místech, kterých si světová media nevšímají. Poskytuje pomoc ve 

všech problematických oblastech včetně Iráku, Afghánistánu, Palestiny nebo 

mnoha afrických území, ale také na Kavkazu, Srí Laňce nebo ve střední 

Americe.

Evropská unie poskytuje finanční prostředky pomocí svého Úřadu pro 

humanitární pomoc (Humanitarian Aid Office, ECHO). Tento úřad slouží zejména 

k potírání hladomoru a nedostatku potravinových zásob v oblastech postižených 

konflikty, k udržování zásob pitné vody, k zajištění zdravotní péče a k reintegraci 

uprchlíků do původních komunit353 354. Ze svého rozpočtu, který činí 500 milionů 

euro ročně, pomáhá financovat nejen materiální pomoc, ale i týmy lékařů, 

odborníků na odstraňování min, nebo na dopravu355 356. EU nabízí i pomoc v oblasti 

rozvoje infrastruktury, zdravotnictví a vzdělání. Úzce spolupracuje i s nevládními 

organizacemi, specializovanými agenturami OSN nebo s Červeným křížem.

Humanitární pomoc v takovémto rozsahu si může dovolit opravdu jen 

hospodářská velmoc. Vzhledem k šíři záběru Evropské unie může ale nastat 

problém i vtom, že dochází ke stále více humanitárním katastrofám, na které 

jsou vynakládány finanční prostředky. Tyto jsou zaměřeny na okamžitou pomoc, 

a tak na dlouhodobé rozvojové programy, které by v některých případech mohly 

nabídnout prevenci humanitárních akcí nezbývají peníze

353 FrOlich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwache, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 
40-46, s.43
354 ECHO, pod: httn://europa.eu.int/comm/echo/en/whatsnew/whatsnew 1 .htm (Stav 10.9.2007)
355 Evropská komise (2005) Globální hráč. Vnější vztahy Evropské ume, Lucemburk, s.\6
356 Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power”: Development Coordination in 
EU-Latin American Relations, v: Journal of Interamerican Studies & World Affairs, ročník 42, č. 2,s. 63 
84, s. 65
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Freres vidí problém také vtom, že Evropská komise, ani jiné evropské 

instituce, nemají žádný koherentní program v oblasti humanitární pomoci357. Je 

proto možné, že co do objemu humanitární pomoci může být Evropská unie 

globálním hráčem, ale bez společného názoru a koordinace, bude vždy jen 

hráčem druhotným358.

5.3 Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí hrála v Evropě významnou roli již od 70. let 

minulého století. Právně je poprvé zmíněna v Jednotném evropském aktu (Hlava 

VII)359, následně je potvrzena článkem 2 Maastrichtské smlouvy360 a od té doby 

je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí politik EU361 362. Už v roce 1992 si 

Evropská unie dala za cíl „sustainable and non-inflationary growth respecting the 

environmenť 362 a uvedla jej jako jedno z podstatných specifik svého globálního 

vlivu363. Ve svém nejnovějším Environmentálním akčním programu pro léta 

2002-2012 pak dokonce uvádí, že by se měly ekologické prvky integrovat do 

všech aspektů Unie364.

V environmentální politice aspiruje Evropská unie dokonce na „globál 

leadership“365 *, čímž by utvrdila svou pozici normativního aktéra. Svou politiku 

rozvíjí na globální úrovni na mezinárodních konferencích a v mezinárodních

357 Ibid., s.79
358 Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian Power”: Development Coordination in 
EU-Latin American Relations, v: Journal of Interamerican Studies & World Affairs, ročník 42, č. 2,s. 63- 
84, s.82
359 „ A ctio n  b y  th e C om m unity re la tin g  to  the errvironment s ta li háve th e fo llo w in g  ob jec tives: to  p reserve , 
p ro té c t a n d  im ro ve  the du a lity  o f  the errvironm ent... “ Single European Act (1986), pod: 
httD://eurona.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/treaties other.htm (Stav 10.9.2007)
360 „The C om m u n ity  sh a ll hcrve as its ta sk ... to  p ro m o te  throughout the C om m unity a  harm onious a n d  
b a la n ced  d eve lo p m en t o f  econ om ic activ ities , susta inable an d  non-infla tionary g row th  respec tin g  the  
errvironm ent... “ Treaty on European Union (1992), pod: http://europa.eu.int/eur- 
lex/lex/en/treaties/treaties founding.htm (Stav 10.9.2007)
361 Vogler, J. (2005) The European contribution to globál environmental govemance, v: International 
Affairs, ročník 81, č.4, s.835- 850, s. 836
362 „u d ržite ln ý  a  n ein flačn í růst, k terý  respek tu je  ž ivo tn í p ro s třed í (překl.aut) Treaty on European Union 
(1992), pod: http://europa.en.int/eur-lex/lex/en/treaties/treaties founding.htm (Stav 10.9.2007)
363 Manners, I. (2002) Normative Power Europe: A Contradiction in Terms/, v. Journal of Common Markét 
Studies, ročník 40, č. 2, s.235-258, s. 242
364 Sixth Environmental Action Programme (2002-2012), pod: http://europa.eu.mt/eur- 
lex/pri/en/oj/Hat/2002/1 242/1 24220020910en00010015.pdf (Stav 10.9.2007)
365 „ ve d e n í na g lo b á ln í ú ro vn i" (překl.aut) Vogler, J. (2005) The European contnbut.on to globál
environmental govemance, v: International Affairs, ročník 81, č.4, s.835- 850, s. 835
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organizacích. Velmi důležitým hráčem byla například na Svétovém summitu OSN 

k udržitelnému rozvoji v Johannesburgu3®®, pravidelné své postaveni upevňuje i 

prostřednictvím Programu OSN pro životni prostředí3®7 a snaží se prosazovat 

environmentální politiku i v rámci jednáni na WTO3®®. Je signatářem vlče než 60 

multilaterálních dohod v oblasti životního prostředí, od regionálních dohod o 

mořích a vodních plochách po globální dohody jako jsou Úmluvy o 

stratosférickém ozonu, Úmluvy o biodiveristé a desertifikaci a samozřejmé také 

Rámcová úmluva OSN o zméné klimatu3®9, v jejímž rámci podepsala i Kjótský 

protokol’™. Podle Voglera se na všech téchto konferencích a jednáních chová 

jako Jormidable paiiicipant"* 370 371.

Důkazem vlivu Evropské unie jako normativního aktéra je i to. že se její 

inovace v environmentálních politikách prosadily po celém svété, i když původné 

byly jen jejími interními politikami. Patři k nim například princip předbéžné 

opatrnosti372, princip "znečišťovatel platí"373 nebo princip prevence374.

Zejména ve vztahu ke svým novým východoevropským sousedům je 

Evropská unie velkým ochráncem životního prostředí. Dokonce i ve svém 

komuniké stanovuje, že by chtěla být vedoucí silou pro boj s hlavními 

ekologickými výzvami v této oblasti a „confimn the EU as the principál driving

,w> World Summit on Sustainable Development. 2002
347 Global MInisterial Environmental Fórum of the United Nations Environmcnt Programmc. UNEP - 
Vogler, J. (2005) The European contribution to globál environmental govemance. v: International AfTairs,
ročník 8l,č.4, s.835- 850, s. 835
m  Umy, P.: Where next for EU Trade policy? Projev v Deutsche Gesellschaft fur Auswártigc Politik. 
Berlin. 11.7. 2004, také pod: http://www,europaworld.ora/wčekl81/speechlamyl 1604.htm (Stav
10.9.2007)

United Nations Framework Convention on Climate Change. UNK C (
Vogler, J. (2005) The European contribution to globál environmental govemance. v: International

Affairs, ročník 81, Č.4, s.835- 850, s. 839 
71 im pozan tn í účastník"  (pfekl.aut) Ibid., s. 840

3M

370

372
» Irn p o Z u n ln l  U C uS lnlK  ^ p iC M .a u i/  i u i u ., a. u t v

(precautionary principle) Tato zásada fiká, že vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba 
jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné. A to i v případč. že riziko není zcela stoprocentnč ověřené -  
viz Principy ekologické politiky EU, pod: httn://3VW.ekoli.st.Cž/cu-ppl-eko.shtml (Stav 10 9 2007)
175 ("polluter pays" principle). Škody na životním prostředí musí hradit ten kdo je způsobí viz Principy
ekologické politiky EU, Ibid. ,__. ,_.
374 (prevention principle). Říká, že negativním dopadům na životní prostředí je třeba zabraňovat u zdroje-
viz Principy ekologické politiky EU, Ibid.
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torce promoiing environmental quality and sustamaob developmeni m me widor 

European region .

I Když se Evropská ume snaží prosadit ekologické normy i mimo ooiast svýcn 

kandidátských a sousedských zemi, ne vždy je tato snaha respektovaná jejími 

nejsilnéjšimi obchodními partnery. Nejnázornéjšim příkladem je v současnosti 

Kjótský protokol376, který Evropská ume, véma svým zásadám, ratifikovala; její 

největší obchodní partneň a konkurenti jej však i přes její četně iniciativy 

odmítají377. Nepodepsáni mdustnaimmi velmocemi jako jsou USA, Čína nebo 

Indie může přinést nejen globální zhoršeni životního prostředí, ale také ohrozit 

ekonomické postavení Evropské ume ve svété. 2 ekonomického hlediska totiž 

nerespektování stejných ekologických norem učiní z téchto států silnější 

konkurenci. Odmítnutím vysokých standardů na ochranu životního prostředí 

budou schopny produkovat levněji a ohrozí tak evropskou produkci i stanovené 

tržní ceny.

Řešení tohoto problému bude tvrdým oříškem. Evropská ume si může dovolit 

normativně prosazovat své vysoké ekologické standardy jen proto, že je 

ekonomickou velmocí. Pokud však nepřesvědčí své obchodní partnery, aby 

přistoupili na stejné podmínky a sama je bude dodržovat, ekonomicky se 

znevýhodní, a o své velmocenské postavení může přijít.

Dosavadním problémem Evropské unie je také to, že jsou její politiky i 

administrativa poměrné slabé. V některých oblastech jako třeba u 

nebezpečného odpadu jsou všechny členské státy zajedno, v jiných jako 

například lesnictví mají na danou problematiku odlišné názory. Vzhledem k tomu, 

že environmentální politika je tvořena na intergovemmentální úrovni a je k ní 

potřeba dohody všech členských států, jeví se politika EU v konečném důsledku 

jako vnitřně nekonsistentní. Výsledkem je často Jowest common denominator 

policy*, která sice není pro danou oblast nejvýhodnéjší, ale dokáži se na ní

J7 J „ p o tvrd it E U  ja k o  h lavn i silu, která  podporu je kvalitu itvotn iho p ro střed í a  udriuelný r o ^ o j v iir iu n  
evropském  regionu"  (pfckl.aut) European Commission: Communication on Pan-Europcan Environmcnul
Coopcraňon aňcr the 2003 Kicv Confcrcncc, COM (2003) 62. pod: __ ,
http:"enropa.cu.inťsmanar>i/cgi/sga rfoc?smanapi’e e le x p lu i;p ro ť l> x N W P ^ & ‘ff^n&*Yg$ ^

S|l&in <Joc=2()0?ftnu (Stav 10.9.2007) • i-.n, „.„yt.nl-rm
Kjótský protokol = mezinárodni dohoda o omezeni emisi skleníkových plynů
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shodnout všechny členské starý1'’0 Co sc týká administrativy a navmů nových 

programů na giooaím úrovni. ma Directorato Generále (DG) Životního prostřed 

jen velmi omezenou možnost sám se angažovat v environmentálních jed n án ích  

je  také třeba přihlédnout k tomu. žc ma jen 550 zaměstnanců, z n*chž s e  

glooainimi záležitostmi zaoýva jen 6037®.

5.4 Podpora lidských práv a šířeni demokracie

Evropská ume významné podporuje šířeni lidských prav po celém světě, a 

také prav občanských. politických, hospodářských, sociálních a kulturních 

Evropské společenství deklarovalo tyto zakladm principy už v Římských 

smlouvách z roku 1957 jako Jo preserve and slrengthen peace and liberty*0, a 

dále je rozvedlo na Kolínském summitu v roce 1973, kdy prohlásilo, že ochrana 

základních práv je .a íounding pnnciple ofthe Union"301. Svými postupnými kroky 

se v tomto ohledu stalo největším zastáncem lidských práv na své té ̂  a tedy 

silnou normativní mocnosti.

I tato normativní schopnost je však podmíněna silným postavením Evropské 

ume jako hospodářské velmoci, a tudíž civilního aktéra. Jen tak má možnost tato 

práva účinné prosazovat a vést dialog i se zemémi jako jsou Čína nebo Írán 

z pozice přinejmenším rovnocenného partnera. Závislost mnohých zemi na 

obchodní spolupráci s Evropskou unií ji staví do pozice silného negociátora. 

V případě závažného porušováni lidských práv má možnost uvalit na tyto zemé

m  Boj o  Kjótský protokol pod; hrm Vlimacen.czboi.htm (Sov 10.9.2007)
** „poliuka nej nižšího společného jm en o v ek " (phekl.aut) Vogkr. J. (2005)The European cootnbunoo 10 
globál cnvirowncntal govcmancc, v; International AtYairv ročník 81, Č.4. s.835- 850, s. 8-»0-$-* i 
™ Voglcr, J. (2005) The European cootnbutioo to globál envwxuneatai governaiKc. v. International
Affauv ročník 81. Č.4. s.835-850. s. 838 ____
*° „zachová a posila mir a svoboda' (pfekLaut) Treaty estaWishmg lbe Europcan Eeoootmc Cotwnumty.
EEC Treaty - originál text (non-consohdated versioo), pod; ^__
^  ra.hm (Stav io^žooT )^____ ^ __________.

„ z á J d a d n ip r m c ip f E v o p s k č ]  o n u '  (pfckUut) Dcclaration on Europcan Identity (Copcnhagcn. 14 
Dcccmbcr 1973). pod; hnn-W w .cm  lu eurooc -
žfflcalBggn-l97?,hm (Stav io.9žOQ7) _ .. _ T___________ , ___ „  „
** Manncrs. I. (2002) Normative Power Europe; A Coooadicooo m Ierm s.. v. Journal ol Coauaoa Markét
Studics. ročník 40, č. 2, SŽ35-258. s. 241
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sankce, což se v minulosti už stalo například u Barmy nebo Zimbabwe383 Stejné 

jako v případě rozvojové pomoci se i zde Guerotová obává, že Evropská unie na 

těchto sankcích není schopna trvat, a pokud jsou porušovány, nedokáže si je 

důrazné vymoci384.

Evropská unie dále mimojiné podporuje šířeni demokracie, zrušeni trestu 

smrti, boj proti mučení, rasismu, xenofobii a diskriminaci menšin, činí tak 

zejména prostřednictvím finanční podpory programů a činnosti, které se tímto 

zabývají, jako například Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva 

(EIDHR) 385 nebo programy TACIS či MÉDA, ale také účinným vyjednáváním na 

mezinárodním poli.

Pallyová se domnívá, že šíření demokracie je podmíněno ekonomicky. Ve 

svém článku uvádí výsledky výzkumu, který dokazuje, že modernizace nemusí 

nutně vést k demokracii, ale je dokázáno, že demokracii se daří v systémech, 

které jsou modernizované386. I normativní prosazování lidských práv a 

demokracie se tedy podle ní odvíjí od toho, kolik je za to Evropská unie schopna 

zaplatit.

5.5 Normativní globální aktérství v těchto oblastech

Zejména po skončení studené války si Evropská unie začala utvářet svůj 

image významného normativního globálního aktéra. Už nebyla pouhou 

ekonomickou silou stvořenou pro účely managementu evropských trhů, ale 

začala se prosazovat i v jiných, pro Evropu typických, oblastech. V průběhu 

posledních dvaceti let se profilovala jako štědrý dárce rozvojové a humanitární 

pomoci, silný zastánce lidských práv a demokratických hodnot a vytrvalý 

ochránce globálního životního prostředí. Jak uvádí mnoho autorů (Manners,

383 Economic sanctions, export Controls and money, April 2005, pod.
htto://www. freshfields.com/nractice/disnuteresolution/publications/pdfs/ leconomicsanctions.pdf (Slav
10.9.2007)
384 Guerot, U. (2005) Europa und America: business as usual? v: Internationale Politik, ročník 60, č.
1/2005, s. 54-60, s. 56 . . ,. «
385 Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva (EIDHR), pod: http://www.evropska-
unie.cz/cz/article.asp?id=1173 (Stav 10.9.2007) ,
™Pally, NI (2004) Mach'sbesser, Europa! Ein amenkanisches Pladoyer fur mehr globales Engagement
der EU, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 9, 2004, s.73-86, s. 80-81

87

http://www.evropska-


Freres. Vogler. ato.) jsou i toto velmi aůiežité atnouty giooáimno oktérstvi 

Evropské ume. mnonay aokoncc pro ni přímo specifické

Někteří autoři (Hettne. Soaeroaum) spekuluji. žc Evropská un« ao v tócnto 

oblastech prosazuje zejména z důvodů vyrovnám ao jmým avčtovym 

mocnostem. Snaží se využit mocenské logiky a nvality vjmýcn oblastech nož 

v ekonomice, aby dosáhla prosazeni svých pnont30’’ Většina autorů (Mannors. 

Ouchéne. Guerotová. atd.) se však domnívá, že tyto hodnoty jsou pro Evropu 

typické a většina Evropanů si mysli, že jsou i universálně správně 2 těchto 

důvodů se Evropská ume snaží prosazovat své ideje jako normativní aktór

Ale jak vyplývá z výše uvedených skutečnosti, normativní aktérstvi Evropské 

unie je do velké míry závislé na její schopnosti být hospodářskou velmoci, a 

tudíž na globálním aktérstvi dle definice civilní mocnosti. I Manners. hlavm 

propagátor teone normativní mocnosti, přiznává, že Evropská unie nabízí za 

splněni svých hodnotových podmínek výměnu zboží, obchod, nebo rozvojovou 

pomoc. Tento proces šíření evropských hodnot pak sám označuje .carrot and 

stickism'. tedy podvolení se vůli EU a přijeti jejich hodnot přináší ekonomické 

výhody, vzepření se jí pak hospodářské sankce38*.

Z toho lze tedy usoudit, že nejdůležitéjši součásti globálního aktérství 

Evropské unie je aspekt civilní mocnosti, tedy její schopnost být silným 

hospodářským blokem a aktérem v mezinárodním obchodu. Pokud by tedy 

chtéla Evropská ume i do budoucna hrát přinejmenším takovou roli na světové 

scéně jako má nyní, měla by se soustředit právě na rozvoj své schopnosti být 

civilní mocnosti, neboť od ní se odvíjí i všechny její další aktivity v ostatních 

oblastech.

H?Hcanc, B.. Sódcrbaum. F. (2005) Civilun Power oř Soft tapcm ii*n • Glotad Acwr
*c Rok oř Intcrrcgiooalism. v: Europcan Forcign A ň a m .  Rcvx*. p A

~teorle mrkve a  h o le ' (pfekU*) vysvttkno v lo tu  - Mannerv L (2002) Norrnac%r Pow» Europc A 
Coocradiaion in Tcrms?. v. Journal oř Comroon Marici Snaho, roůnk -W.«- -  5-254. v -
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6 Kapitola 6.: Problémy globálního aktérství a 

jeho udržitelnost

Již jsme si definovali, že schopnost Evropské ume být globálním akterem 

závisí na její schopnosti být silnou civilní mocnosti. Pokud tedy v současnosti 

Evropská ume civilním aktérem je, je pro její budoucnost nejdůléžitójši to. do jaké 

míry si svůj hospodářský vliv dokáže udržet. Socioekonomické problémy by ji 

mohly významné oslabit, a omezit tak její mezinárodni vliv3*®, a to nejenom jako 

civilní mocnosti, ale také v rámci na ni závislé moci normativní.

V současnosti zajišťuje ekonomická síla Evropské ume pro své občany vcelku 

spokojený život s vysokými sociálními i ekologickými standardy. Jak již bylo 

dokázáno v kapitole 4., je silnou hospodářskou mocností. Ne všechny ukazatele 

ale hovořily v její prospěch. Otázkou tedy zůstává, zda je jejich vývoj spíše 

pozitivní, či negativní, a tudíž zda si Evropská ume svoji pozici globálního aktéra 

posiluje, či oslabuje.

Hlavním tématem této kapitoly bude právé udržitelnost globálního postavení 

Evropské unie ve svété - je tudíž potřeba zaměřit se na vývojové tendence 

hospodářství Evropské unie na globální úrovni. Cílem této kapitoly je určit, 

s jakými hlavními problémy se Evropská unie v současnosti potýká, a zda by 

mohly eventuálně vést k oslabení její globální pozice jako civilní mocnosti.

Pro systematičnost budou rozděleny na problémy socioekonomické, tj. 

vnéjší/vnitřní ekonomické a sociální, a na problémy politické, tj. managementu 

evropského hospodářství.

^  Maull, H.W. (2005) Europc and the New Balance of Global Ordcr. v. Intemaiional A .tairs, ročník 81. 
i.4, s. 775-799, s. 790-791
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6.1 Socioekonomické problémy

6.1.1 Vnější ekonomické problémy

6.1.1.1 Globalizace

Je třeba si uvědomit, že svět už neni stejný jako v dobách vzniku evropské 

integrace a dochází ke stále větší globalizaci mezinárodní politiky a ekonomiky. 

V souladu s tím se mění i světové hospodářství a postaveni ekonomik 

jednotlivých států a ekonomických uskupení na globální úrovni. Skupina sedmi 

nejvyspělejších států G7 byla založena již v roce 1975. V té době v nl měly země 

Evropského hospodářského společenství převahu - patřily k ní čtyři z nich -  

Německo, Francie, Velká Británie a Itálie. Největší část světového bohatství, 

podílu na světovém obchodu a toku kapitálu se týkala právě jich, a podle 

současného ekonomického vývoje to vypadá, jako by se většina Evropanů 

domnívala, že je tento stav trvalý a nezvratný.

Situace je ale jiná. Do popředí se ženou ekonomiky, které dříve neměly šanci 

se do této skupiny dostat -  „emerging market economies, EME"390. Pět z nich už 

patří mezi deset největších ekonomik světa, Čína je například čtvrtou největší391. 

Skupina G7, která byla dříve rozhodující silou světového obchodu, již podle 

některých autorů (Garten, Bradfort Jr., Linn) své postavení zcela ztratila. Garten 

ji vidí přinejmenším jako neefektivní, neboť k ní nepatří Čína, Indie ani Brazílie392.

Globalizace sice umožňuje na jedné straně přeshraniční rozdělení práce 

(„trans-border division of labour"), na druhé straně ale vyžaduje politickou 

regulaci, která by umožnila jednotlivcům i společnostem dosáhnout potenciálních 

zisků a zároveň udržet legitimitu existujících elementů národního, regionálního a

390 em erging m arket econom ies = ekonomiky s nízkým až středním příjmem na osobu, které rostou velmi 
rychlým tempem a jejichž prezence se náhle objevuje na světové scéně - What Is An Emerging Market 
F.r.nnnm„9 ^ A -  ,nvPCtnnPHiacom/articles/03/073003.asB (Stav 10.9.2007)
3,1 Bradford, C.I. Jr„ Linn, J.F. (2004) Ist die G-8 noch zeitgemflB? Pladoyer fttr eineRefofrnder „Globa 
Economic Govemance" mit einer gestárkten G-20, v: Internationale Pol.t.k, ročník 59, č.7/2004. s. 90-95. 
s. 90
392

*\J
Garten, J.E. (2005) The Global Economic Challenge, v: Foreign AÍTairs. ročník 84, č.l, s.37-48, s.46
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globálního pořádku133. Bývá proto často uvadéna jako impuls k prohloubeni 

evropské ekonomické integrace, ke zvýšeni konkurenceschopnosti evropských 

podniků a k progresivnější liberalizaci obchodu334. Vytvořeni současné podoby 

Evropské ume je podle některých autorů pravé její jnost advancod 

expression"395.

Současný stav evropského hospodářství však vypovídá o opaku. Evropská 

ume se zatím nedokázala dostatečné vypořádat s eliminaci důležitosti 

geografické polohy ve výrobě a se zvýšenou konkurenci33®. Podle některých 

autorů je dokonce ztracena ve své vlastní „Nabelschau’  a nesrovnává se 

objektivně s jinými ekonomikami397. Proto se v globálním měřítku neustále 

propadává, a pokud si nezvratnost globaiizace brzy neuvědomí a nevyužije ji ve 

svůj prospěch, může se stát, že bude smetena do propadliště dějin.

6.1.1.2 Růst zahraniční konkurence

Ačkoli je v současnosti Evropská ume co se výše HDP týká velmi silnou 

ekonomikou, v mezinárodním měřítku není ani zdaleka tak konkurenceschopná, 

jak by mohla být398.

I přes proklamovanou snahu původní Lisabonské strategie .dohnat a 

předehnat" USA, rostou ekonomiky zemí EU pomaleji než v případě USA339 a 

propast v hospodářském vývoji mezi nimi se stále zvětšuje400. Za posledních 20 

let byl průměrný hospodářský růst Evropské unie pouze 2,3% ročně, zatímco * **

m  Maull, H.W. (2005) Europc and thc New Balance of Global Ordcr, v: International AlTairs, ročník 81. 
č.4,s. 775-799, s. 795
** Rumford, C. (2000) Europcan Cohcsion? Globalisation, Autonomisation. and thc Dynamics of EU 
mtegration, v: Innovation, ročník 13, Č.2, s. 183-197, s. 184 
W ..nejdokonolejšim  výrazem  " (přckl.aut) Ibid., s. 183
3,6 Waltcr, N. (2005) Zurůck zum Protcktionismus? v: Internationale Politik, ročník 60, č. 6 -005, s. 76- 77.
s. 77
W ..zabýváním  s e  sam a se b o u " (přckl.aut) Pally, M. (2004) Machs besser. Europa! Em atn«tkan«ci^ 
Pládoycr filr mehr globales Engagement der EU, v: Intemationaic Politik, ročník 59, č. 9, *004, s. -̂86, s. 
733*
m

Evropská komise (2005) Going for growth: The Economy of thc EU. Brusel, s. 3-4 
Urban, Ludčk: Proč se nedaří Lisabonské stratcgii.na okraj Wim kokovy zprávy, pod: 

http: "www intcgracc.cz/integrace/c|?nck.a.sp?id=853 (Stav 10.9.2007) -jnnA* c
®  Fraiich, S. (2005) Europas wirtschaftichc Schwáche, v: Internationale Politik, ročník 60. č. -005. s.
40-46, s. 40
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v USA to bylo 3,3%401 a HDP na hlavu je v USA konstantně zhruba o 30% vyšší 

než v EU402. V roce 2005 rostla ekonomika USA tempem asi 3,5% a lépe než 

Evropa (1,6%)403 je na tom i dlouho stagnující Japonsko404 (2,7%405). I když se 

v poslední době hospodářský růst v EU zlepšil, ekonomika v roce 2006 rostla 

pouze 2% tempem406.

Ale není to jen tradiční rival USA, kdo ohrožuje globální ekonomické 

postavení Evropské unie. Čína a Indie patří sice v očích mnoha Evropanů 

k rozvojovým zemím, svými ekonomickými výkony ji však začínají pomalu 

dohánět. Podle výzkumů investiční banky Goldman-Sachs má Čína potenciál do 

roku 2041 hospodářsky převýšit USA a za 50 let bude její HDP pětkrát tak 

vysoké jako HDP Německa, Francie, Itálie a Velké Británie dohromady407. Podle 

Bradforda Jr. a Linna by měla Čína do roku 2015 ekonomicky dohnat EU, a Indie 

by měla dosáhnout úrovně Japonska408.

Čína je v současnosti asi nejdravější EME a získává si stále větší podíl na 

světovém trhu409. Již dosáhla impresivních pokroků v nejdůležitějších 

technologických oborech, v informačních a komunikačních technologiích, 

v biotechnologiích, v použití polovodičů i ve vesmírné technice410. Ale ani ostatní 

asijské ekonomiky nezaostávají. Indie je dnes už druhým největším

401 Still sclerotic, after all these years, v: Economist; 15/3/2003, ročník 366, č. 8315, s. 49
402 FrOlich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwache, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 
40-46, s. 40
403 Eurostat (2006) pod:
http://epp.enrostat.cec.eu.int/portal/page? pageid=1996.39140985& dad=portal& schema=PORTAL&scr 
een=detai1reť&language=en&product=SDI MAIN&root=SDI MAIN/sdi/sdi ed/sdi edlOOO (Stav 
10.9.2007)
404 Hospodářský růst v EU mírně zrychluje, pod: http://www.euroskop.cz/l-10118580-17602810- 
£-10000 d-9f ÍStav 10.9.2007)
405 WTO: International World Trade Statistics(2005), pod:
http://www w to.org/english/res e/statis e/its2005 e/its05 generál overview e.htm (Stav 10.9.2007)
406 Sdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu Výboru a 

Výboru regionů — i2010 -  První výroční zpráva o evropské informační společnosti (SEC (2006) 604) 
/KOM/2006/0215 konecnem zněni, pod: http://eur-
lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=COM:2006:0215:FIN.CS.HTML

407 (45 miliard dolarů) 0 ’Neill, J. (2005) Achtung Europa: Die BRICs kommen!, v : Internationale Politik,
ročník 60, č. 5/2005, s.78-79, s.78 ^ . „ ,  , . .
408 Bradford, C.I. Jr., Linn, J.F. (2004) Ist die G-8 noch zeitgemáB? Pládoyer fllr e.neRefonnder „Global 
Economic Govemance“ mit einer gestarkten G-20, v: Internationale Politik, ročník 59, č.7/2004, s. 90-95,
s.91
409 Garten. J.E. (2005) The Global Economic Challenge, v: Foreign Affairs, ročník 84, č .l, s.37-48, s.41
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poskytovatelem počítačových služeb - vytváří, dodává a spravuje databáze a 

jiné typy softwaru po celém světě. Jižní Korea již dohnala USA v produkci 

počítačových čipů a telekomunikačního softwaru410 411.

Následující tabulka ukazuje růst HDP v Asii mezi lety 2000-2004 Ve 

srovnání s Evropskou unií, která v tomto období dosahuje v průměru jen 

1,62%412, je zcela jistě nasnadě považovat asijské země za silnou konkurenci.

Tabulka 4.

Růst HDP a vývoj obchodu v Asii, 2000-2004

GDP and trade developments in Asia, 2000-04

(Annual percentage change)

Asia Developing Asia*

2000-04 2001 2002 2003 2004 2000-04 2001 2002 2003 2004

GDP 3.3 2.2 2.6 3.8 4.8 5.2 4.4 5.8 5.3 5.3

Merchandise
Exports

(value) 10 -9 8 18 25 12 -7 10 20 27
Imports

(va lu e ) 10 -7 6 19 27 12 -7 9 21 30

Exports
(volume) 8.0 -3.5 11.0 11.5 14.0 10.5 -1.0 13.0 14.5 16.0

Imports
(volume) 8.0 -2.5 8.0 13.0 14.5 9.5 -2.5 10.0 15.0 16.5

Commercial
Services

Exports
(value) 10 -1 7 9 27 11 1 9 8 28

Imports
(value) 8 -3 5 8 25 11 0 7 10 27

a Defined as Asia excluding Japan, Australia and New Zealand.

410 Segal, A. (2004) Is America Losing Its Edge? Innovation in a Globalized World, v: Foreign AfTairs, 
ročník 83, č. 6, s. 2 -  9, s. 2

Garten, J.E. (2005) The Global Economic Challenge, v: Foreign AfTairs, ročník 84, č .l, s.37-48 

ggn=detailref#1anguage=en&Droduct=SDI MArNAroot=SDl MAIN/sdi/sdi ed/sdi cdlOOO (Stav
10.9.2007)
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Zdroj: WTO: International World Trade Statistics (2005)413

I když snaha udržet si konkurenceschopnost na globálním trhu významně 

formovala směřování evropských politik a iniciativ v posledních několika 

letech413 414, v praxi se příliš neprojevila. Pokud nedojde k významné reformě 

evropských ekonomik a ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na globální 

úrovni, nastoupí na jejich místo jiné, a Evropská unie tak ztratí i na geopolitickém 

významu415. Jelikož je její postavení globálního aktéra závislé na její 

hospodářské síle, bylo by tak významně oslabeno, a mohla by jej potenciálně i 

ztratit.

6.1.2 Vnitřní ekonomické problémy

6.1.2.1 Vývoj společného trhu Evropské unie

Ekonomická síla Evropské unie se podle současných statistik zdá být písní 

minulosti a i podle Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu ztrácí její 

hospodářský růst na síle. Podle Fróhlicha byl v EU15416 v roce 

2005 hospodářský růst pouze 1,4%417, což je ve srovnání s údaji před rokem 

2000 jen velmi málo. Jak je vidět z následující tabulky, hospodářský růst 

Evropské unie se v posledních pěti letech pohybuje pouze okolo 1,5% a výrazně 

se nezlepšuje.

Tabulka 5.

Hospodářský růst reálného HDP na hlavu ( v %)

Growth rate o f  reál GDP per capita (%)

413 WTO: International World Trade Statistics (2005), pod. . n 0 5nn7,
httn://www wto orp/enulish/re® */«tatis e/its2005 e/its05 generál OverView e.htm (Stav 10.9.2007)

a . aG lob .l A e r  Rota. Model,and IdenmyTv: C—  M ařte U ,

Review, ročník n.n., č.41, s. 553-573, s. 556 mřník 60 č
4,5 O-Neill, J. (2005) Achtung Europa: Die BRICs kommen!, v : Internát,onale Politik, ročník 60, č.

5/2005. s.78-79, s.78 „  , , nn4
EU15 =  původních 15 členských států EU před rozšířením v roce ročník60 č 7/2005 s

4,7 Frólich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwáche, v: Internát,onale Politik, ročník 60, č. 7/20U3, s. 

40-46, s.40
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001 
2002
2003
2004
2005

EU (25 countries)

1.3
2.6
2.5
3.1
3.6
1.1 
0.6 
1.1
1.7
1.6

EU (15 countries)

2.4
2.3
1.7 
2.2
2.7 
2.6 
3.1
1.5 
0.5 
0.5

2
1.4
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Zdroj: Eurostat (2006)418

Na základě současného vývoje předpokládají prognózy Evropské unie 

konfederací průmyslu a zaměstnavatelů (UNICE) v roce 2006 lehké zvýšení 

hospodářského růstu, ale bez podstatných reforem pak dojde v roce 2007 k 

opětovnému zpomalení. Vývoj lze vidět v následujícím grafu:

Graf: 4.

Předpověď vývoje reálného HDP

Zdroj: UNICE (2006)419

Podle Maulla v Evropě stále ještě panuje „tendency to look at stocks rather 

than flows, and thus [  Europeans] neglect the dynamic of change . Evropané 

se stále ještě těší z toho, že mají největší trh, nejvíce konzumentů a dokonce i 

z prosperity svých ekonomik v 60. letech, která jim zajistila významné

418

u J r Stat(2006)pod: . . „  O ,« * * » ,* * » < *  Had-nortal* Schema=PORTAL&scr

" T O 0 6 ,  - Stocker, Marc; „„J.ook
jamci UNICE, pod: přehlížejí dynamiku

„ tendence dívat se na materiální zásoby více ne. R„iance 0f Global Order, v: International
měny" (překl.aut) Maull, H.W. (2005) Europe and the New Balance of Global u
Affairs, ročník 81, č.4, s. 775-799, s. 791
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hospodářské postavení. Zapomínají ale na to, že se svět mění, a to stále 

rychlejším tempem.

Evropa be2 dostatečného rustu, jejíž snaha znovu se hospodářsky vzchopit 

zůstává jen na papíře a v projevech politiků, stojí více než nabízí421. Wolfe 

v současné situaci dokonce pochybuje, že je Evropská unie vůbec schopná 

znovu pozvednout své hospodářství a zajistit dostatečný hospodářský růst pro to, 

aby měla dostatek finančních prostředků na zaplacení důchodů422.

6.1.2.2 Orientace trhu

V současné době již není možné, aby byla Evropská unie nejlepší ve všech 

oblastech ekonomiky, jako tomu bylo za industriální revoluce. Měla by se proto 

orientovat na ty oblasti trhu, ve kterých by mohla potenciálně excelovat, a za 

tímto účelem restrukturalizovat svou ekonomiku. Podle Maulla by se měla 

soustředit na ta odvětví, kde by mohla dosáhnout komparativních výhod, nebo 

využít svých silných stránek423. Musí si uvědomit, že na světových trzích 

s velkým cenovým tlakem nemůže nikdy obstát, neboť nemá levnou pracovní 

sílu, ani levné zdroje surovin. Podle Waltera je normální se specializovat a tvrdí, 

že tuto skutečnost hlásali již Smith a Ricardo, a za ta staletí se toho mnoho 

nezměnilo424.

Na příkladu skandinávských zemí lze výborně vidět, co přináší 

restrukturalizace průmyslu. Právě ta je důvodem nastartování hospodářského 

růstu v těchto zemích a zejména zvýšení zaměstnanosti (Dánsko 75,1%, 

Švédsko 72,9%). Strukturální změny přinesly Skandinávii hospodářský růst 

téměř 3,5%; Francie a Německo, kde ještě provedeny nebyly, za ní se svými 2% 

významně pokulhávají425.

Amato, G. (2005) Nach der Sintflut: Die jungsten Ruckschláge sind eine heilsame Lektion, v:
temationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 13-16, s. 13 , „ ,
Wolfe, A. (2005) Der Traum von einer freien Welt: Zwei Denker, zwe. Perspektiven: Haben Europa und

nerika eine gemeinsame Zukunft, v: Internationale Politik, ročník 60, č 1, s.70-74 s. 7.
Maull, H.W (2005) Europe and the New Balance of Global Order, v: International Affa.rs, ročník 81,

Walter, K C 005)Z u rílck  zum Protektionismus? v: Internationale Politik, ročník 60, č. 6/2005, s. 76- 77,

FrOlich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwache, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s.
-46, s.43
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Budoucí konkurenceschopnost Evropské unie by mohla být vybudována na 

podpoře znalostní a informační společnosti a na rozvoji služeb, neboť v těchto 

oblastech by mohla potenciálně excelovat. Aby v této oblasti dosáhla světového 

úspěchu, měla by se zaměřit na klíčové technologie, jako jsou informační a 

telekomunikační, a investovat do inovací, vědeckého pokroku a lidského 

kapitálu426. Jak ale dokazují statistiky, v posledních letech tuto strategii již zaujaly 

i jiné ekonomiky, a do budoucího rozvoje investují podstatně více než Evropská 

unie.

Tabulka 6.

Výdaje na rozvoj informačních a komunikačních technologií (v % z HDP)

ICT exp en d itu re  -  (exp en d itu re  as a p ercen tage o f  G D P )

2002
2003
2004

EU (25 countries)

3.0

EU (15 countries)

3.2
3.1
3.0

Euro-zone

2.9
2.7
2.7

Norway

426 Frólich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schw3che, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 

40-46, s.46
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3.6
3.6
3.6

Switzerland

4.5
4.2
4.2

United States

4.7
4.6
4.6

Japan

3.5
3.5
3.6

Zdroj: Eurostat (2006)427

Evropská unie by si měla uvědomit, že kromě nových technologií, lidského 

kapitálu a služeb již nemá mnoho šancí ostatní světové ekonomiky porazit. Proto 

by měla upravit svůj dosavadní přístup a orientovat se právě na tyto oblasti.

6.1.2.3 Lisabonská strategie a reforma hospodářství EU

I když se objevilo mnoho návrhů, jak zlepšit evropskou tržní ekonomiku a 

konsolidovat pozici Evropské unie na globálním trhu, většina z nich nebyla nic 

než zklamání. Nejobsáhlejším a nejradikálnějším z nich byla v poslední době

427 Eurostat (2006), pod:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/Dortal/page? pageid=l996.39140985& dad=portal& schema=PORTAL&scr 
een=detailref&language=en&product=STRIND INNORE&root SI RINQ INNORE innorc irO? 1 (Stav

10.9.2007)
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Lisabonská strategie, jejímž účelem bylo vytvořit z Evropské unie do roku 2010 

„the most competitive and dynamic knowledge-driven economy“428.

Hlavy států podepsaly tyto vzletné proklamace v březnu 2000 a pracovní 

skupiny postupně vytvořily na 120 akčních plánů, jejichž cíle měla Evropská unie 

v desetiletém rámci naplnit. Po pěti letech stálého opakování těchto úmyslů na 

každoročních summitech429, přišlo v březnu 2005 smutné prohlášení, že 

Evropská unie nesplnila téměř žádné z cílů, které si stanovila. Sám tehdejší 

předseda Evropské komise Romano Prodi označil pokrok v plnění lisabonských 

cílů jako „hubený“ a „neuspokojivý"430.

Lisabonská strategie totiž nebyla jasně definovaným cílem se strategickým 

rámcem plnění. Jejím hlavním problémem byla nadměrná agenda -  přílišné 

množství cílů, které měly být splněny v šibeničním termínu deseti let. Wim 

Kokova skupina, která měla vypracovat zhodnocení strategie po čtyřech letech, 

dále zjistila, že její cíle jsou mnohdy kontraproduktivní, neboť se vzájemně 

vylučují431.

Dalším z problémů implementace Lisabonské strategie byl fakt, že nebyli 

delegování žádní lidé, zodpovědní za vedení této agendy v členských státech. 

Nebyly stanoveny žádné průběžné lhůty, jednotlivé kroky nebo společný systém 

postupu432. Nezdařený výsledek jen potvrdil spekulace, že pokud nejsou 

stanoveny přesné lhůty plnění podpořené finančními sankcemi, nelze v Evropské 

unii nic dokázat.

Nepříznivá globální ekonomická situace také nijak nepřispěla k tomu, aby 

státy prosazovaly nepopulární ekonomická opatření a reformy, nebo se snažily o 

větší investice do výzkumu a inovací. Prozatím to vypadá, že Lisabonská 

strategie dopadla tak, jako většina návrhů na reformu ekonomik Evropské unie.

42®,, nejvíce konkurenceschopnou, dynamickou, znalostní ekonomiku (překl.aut.) Lisabon Agenda, pod. 
http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-117510-16&type=LinksDossier (Stav 10.9.2007)
429 Frftlich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwache, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 
40-46, s.40
4,0 Romano Prodi ke zprávě o stavu lisabonské strategie, pod: http://www.evropska- 
unie.cz/cz/article.asn?id=2842 (Stav 10.9.2007)
431 High Level Group chaired by Wim Kok: “Facing the Challenge. The Lisbon stratégy for growth and 
employment.” 11/2004, pod: httn://europa.eu.int/comm/lisbon strategy/index en.html (Stav 10.9.2007)
432 Urban, L.: Proč se nedaří Lisabonské strategii: na okraj Wim Kokovy zprávy, pod: 
http://www,integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=853 (Stav 10.9.2007)
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Byla krásně zformulována, přinesla zajímavé návrhy, ale zůstala jen na papíře a 

v projevech politiků433.

Evropská unie navzdory lisabonským proklamacím začala ještě více 

zaostávat za svými největšími rivaly -  USA a Japonskem434 a situace je v tomto 

ohledu značně vypjatá435. Občané Evropské by měli otevřít své oči k realitě a 

čelit současné hořké situaci. Jen návrhy na reformy totiž nestačí, je třeba je 

dostatečně realizovat v praxi. Možná generace dnešních politiků se z prosazení 

tvrdých reforem ještě dokáže úspěšně vylhat, ale toto břemeno budou nést 

generace následující. Politici by měli konečně prokázat, že jsou schopni provést 

kroky k záchraně evropské ekonomiky436.

Evropská unie sama od sebe tyto změny nastartovat nemůže, protože na ni 

ještě nebyly delegovány takové hospodářské pravomoci437. Podle posudku 

Evropského soudního dvora č. 1/91 má pravomoc rozhodovat o společném 

postupu členských států jen při jednáních o „regulaci mezinárodního obchodu se 

zbožím, včetně zemědělských produktů, mezinárodní regulaci veterinárních a 

fytosanitárních opatření, anebo při harmonizaci technických standardů 

výrobků"438. Ambiciózní plány Evropské unie tak stojí a padají s ochotou 

členských států zapojit se do nich439. S hospodářskými reformami musí začít 

především členské státy samy440.

Walter zachází dokonce až tak daleko, že si myslí, že pokud nebude 

ekonomika Evropské unie dostatečně reformována, dojde k jejímu zničení. Není 

ale jisté, zda by většinu Evropanů, zvyklých na svůj blahobyt, uklidnilo jeho 

vysvětlení, že už Schumpeter tvrdil, že kolaps patří k tržní ekonomice, neboť tak

433 Amato, G. (2005) Nach der Sintflut: Die jungsten Ruckschláge sind eine heilsame Lektion, v: 
Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 13-16, s. 13
434 Lisabon Agenda, pod: www.euractiv.com/Article?tcmurí=tcm:29-117510-16&type=LinksDossier. (Stav 
10.9.2007)
435 The Lisbon lament, v: Economist; 6/11/2004, ročník 373, č. 8400, s. 55
436 0 ’Neill, J. (2005) Achtung Europa: Die BRICs kommen!, v : Internationale Politik, ročník 60, č.
5/2005, s.78-79, s.79
437 Frólich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwache, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 
40-46, s.40
438 Šlosarčík, I. (2005) Politický a právní rámec evropské integrace, Praha, s. 296
439 Cremona, M. (2004) The Union as a Global Actor: Roles, Models and Identity, v: Common Markét Law 
Review, ročník n.n., č.41, s. 553-573, s.563
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vzniká možnost nového začátku440 441. Pokud by však žádné reformy provedeny 

nebyly, mohlo by dojít i na jeho slova.

6.1.3 Sociální problémy

6.1.3.1 Zaměstnanost

Zvýšení poměru zaměstnaného obyvatelstva trápí Evropskou unii už dlouho, 

neboť stále více zaostává za svými ekonomickými rivaly, zejména za USA. 

Dokonce jej zařadila mezi cíle Lisabonské strategie - bohužel však ne příliš 

úspěšně. Chtěla dosáhnout minimálně 70% zaměstnanosti a případné se i 

vyrovnat USA (75%)442. Celková zaměstnanost se sice zvýšila, ale jen z 63,4% 

na 64,7%443. Jak ukazuje i následující tabulka, Evropská unie se v tomto ohledu 

nevyvíjí nijak rapidně, a zaostává i za svými hospodářskými rivaly.

Tabulka 7.

Celková zaměstnanost (v %)

Total employment rate (%)

440 FrOlich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwache, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 
40-46, s. 41
441 Walter, N. (2005) Zuriick zum Protektionismus? v: Internationale Politik, ročník 60, č. 6/2005, s. 76- 77,
s. 77
442 Frelich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwache, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 
40-46, s.40
443 údaje pro EU15 - Eurostat (2006), pod:
http://eDD.eurostat.cec.eu-int/nortal/oage? t>aeeid= 1996,39140985& dad-portal& schéma -PORTAL&scr 
een=detailref&language=en&nroduct=Yearlies new population&root=Yearlies new popuIation/C/C4/C4 
l/em 011 (Stav 10.9.2007)
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001 
2002
2003
2004

EU (25 countries)

60.6
61.2
61.9
62.4
62.8
62.8
62.9
63.3

EU (15 countries)

60.1
59.8
60.1
60.3
60.7
61.4
62.5
63.4
64.0
64.2
64.3
64.7

Euro-zone
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58.3
57.9
58.1
58.2
58.6
59.3
60.6 
61.7 
62.2
62.4 
62.6 
63.0

United States

71.2
72.0
72.5 
72.9
73.5
73.8
73.9
74.1
73.1
71.9
71.2
71.2

Japan

69.5
69.3
69.2
69.5 
70.0
69.5
68.9
68.9 
68.8
68.2
68.4 
68.7
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Zdroj: Eurostat (2006)"444

I podle Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu je situace na pracovním trhu 

Evropské unie v posledních několika letech v podstatě stejná. Počet 

zaměstnaných stoupá jen mírné - zaměstnanost v průmyslovém sektoru se 

dokonce snížila, celkový počet zaměstnaných tak dorovnává sektor služeb. 

Průměrná nezaměstnanost se také konstantně drží okolo 8, 8%444 445.

Hlavním problémem při zvyšovaní zaměstnanosti je zejména struktura 

pracovního trhu. Obyvatelé Evropské unie si zvykli na poměrně vysoké mzdy, 

sociální standardy a garantovaní pracovního místa a jen špatně se dokáží 

vyrovnat s konkurencí446. Právě rigidita, s jakou jsou tyto výdobytky chráněny 

zaměstnanci a odbory, způsobuje inflexibilitu pracovního trhu, neschopnost 

podniků zavádět inovace a konkurovat zahraničí447.

Evropská unie by se proto měla soustředit na zavádění flexibilnějších 

pracovních kontraktů, pracovních smluv na dobu určitou, možnosti práce na 

dohodu, zvýšení nabídky pracovních míst na poloviční úvazek a další změny448. 

Kam ale vedl návrh francouzské vlády na zavedení nové smlouvy prvního 

zaměstnání (contrat premiére embauche, CPE449), která prodlužuje zkušební 

dobu u absolventů v prvním zaměstnání na dva roky a zvyšuje tak flexibilitu jejich 

pracovního nasazení450, jsme měli možnost vidět v mediích. Francouzští občané 

se natolik drží svých sociálních výdobytků, že nejsou schopni hodnotit situaci 

z globálního hlediska a uvědomit si možné následky svého chování.

Podle Evropské komise je dále nutno podpořit zakládání malých a středních 

podniků (smalt and medium-sized enterprises, SME), neboť právě ty se nejvíce 

podílejí na zvyšování zaměstnanosti. Malé a střední podniky jsou páteří evropské

444 Eurostat (2006), pod: Ibid.
445 Benner, J., Gem, K.-J., Meier, C.-P., Scheide, J. (2005) Konjunktur in Euroland mit wenig Schwung, v: 
Die Weltwirtschaft, Institut fílr Weltwirtschaft Kiel, ročník n.n., č. 1/2005, s. 64- 91, s. 67
446 Walter, N. (2005) Zurilck zum Protektionismus? v: Internationale Politik, ročník 60, č. 6/2005, s. 76- 77
447 FrOlich, S. (2005) Europas wirtschaftiche Schwache, v: Internationale Politik, ročník 60, č. 7/2005, s. 
40-46, s.40
448 Ibid, s. 40
449 Un contrat premiére embauche, pod: http://www.lentreprise.com/actu/1.12407.htrn.l (Stav 10.9.2007)
450 Francie: protesty proti novému zákonu o zaměstnávání, Britské listy, pod. 
http://www.blistv.ez/2006/3/13/art27476.html (Stav 10.9.2007)
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ekonomiky, reprezentují 99% všech společností v EU a zaměstnávají na 75 

miliónů lidí451.

Byrokratické problémy se založením a provozováním vlastního podniku jsou 

v Evropské unii v porovnání s jinými zeměmi stále poměrné vysoké a jsou 

podmíněny nejrůznéjšími národními předpisy452. Evropská komise sama 

přiznává, že většina evropských SME se kromě byrokracie potýká i 

s nedostatkem kapitálu a možností výpůjček, a také s vysokými náklady na 

zavádění inovací do výroby453. Proto dává většina obyvatel Unie přednost 

zaměstnaneckému místu před vlastním podnikáním, čímž se nevytvářejí nová 

pracovní místa a nezvyšuje se ani zaměstnanost, ani hospodářský růst.

6.1.3.2 Demografický růst

Evropská unie má po současném rozšíření přes 450 milionů obyvatel; co do 

počtu pracovních sil i konzumentů je na tom tedy prozatím docela dobře. 

Demograficky ale svou sílu postupně ztrácí, neboť již několik let čelí velmi 

nízkému růstu populace a porodnost v Evropské unii patří k celosvětové 

nejnižším. Podle vývojových prognóz Eurostatu uvedených v následující tabulce, 

bude mít EU v roce 2050 dokonce o téměř 10 milionů obyvatel méně.

451 Trendy ve vývoji podpůrných politik pro malé a střední podniky v EU, pod:
httrv//www euractiv.cz/cE23/2018ATrendv-ve-vvvoii-Podpurnych-politik-pro-malc-a-stredrn-ppdniky-v-EU

(Stav 10.9.2007)
452 Europáische Kommission (2004) EU-Binnenmarkt, 10 Jahre Bilanz und Ausblick, v: EU-Nachnchten, 
Themenheft 5,27.8.2003, s. 12
453 Evropská komise (2005) Going for growth: The Economy of the EU, Brusel, s.20
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Tabulka 8.

Vývoj populace (v milionech)

Population projcctions (m illion)

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

EU (25 countries)

458.5

464.1

467.3

469.3

470.1

469.4

467.0

463.0

457.3

449.8

EU (15 countries)
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384.5

390.7

394.7

397.5

398.8 

398.7

397.3

394.6

390.3

384.4

Euro-zone

310.2

315.1

317.9

319.4

319.7

318.9

317.1

314.3

310.0

304.4

Zdroj: Eurostat (2006),M

Negativné vidí tuto situaci i komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné 

příležitosti Špidla, který tvrdí, že v roce 2030 bude v Evropské unii v aktivním 

véku (15 až 64 roků) o 20,8 milionů lidí méně než dnes. Na každé dvě 454

454 Eurostat (2006), pod:
httn://eon.eurostat cec.eu.int/nortal/page? pageid~ 1996.39140985& dad portal&.schcma PORTALAscr

108



ekonomicky aktivní osoby tak bude připadat člověk v neproduktivním věku (nad 

65 roků)455. Jak ukazuje i následující graf, veřejné výdaje z důvodů stárnutí 

obyvatel nadále porostou.

Graf 5.

Růst veřejných výdajů z důvodů stárnuti populace

i---- 1 unemployment beneiits
i----1 health care

2004 2030 2050

Zdroj: UNICE (2006)456

een=detailrefftl*nP..ape=en&nroduct=Yearlies new population&roorY earlies  ncw populatioiVC/Cl / Cl  

l/caa 11024 (Stav 10.9.2007)
4'' Špidla: Demografický vývoj v Európe je vážným problémom
htm ://www.eurac.tiv.sk/?a=agent detail&id=9303258&sid-43&pid^43 (Stav 10.9.2007)
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Vlády členských zemí shledávají stále obtížnějším zachovat stejnou míru 

sociálního zabezpečení a lékařské péče pro všechny. Jen pro udržení 

současného stavu a pro zajištění důchodů pro post-produktivní populaci by bylo 

třeba enormní míry zvýšení porodnosti, nebo imigrace ze zemí mimo evropský 

kontinent. Jak již bylo ale výše zmíněno, pro ekonomické prosazení Evropské 

unie v globálním měřítku nestačí jen současnou situaci zachovat, ale je třeba ji i 

výrazně zlepšit.

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil by bylo možno o něco málo snížit 

tzv. cílenou imigrací456 457. Na rozdíl od současných imigračních politik, by se ale 

měla Evropská unie zaměřit na přilákání vzdělaných lidí v produktivním věku, 

kteří mají co nabídnout evropskému hospodářskému růstu.

Země jako Indie a Čína, které aspirují na pozice budoucích světových 

velmocí, mají v tomto ohledu extensivní potenciál458. Mají velké množství 

mladých, cílevědomých a vzdělaných lidí, kteří jsou ochotni pracovat za mnohem 

nižší mzdy než mladí Evropané. Místa jako Shanghai, Peking, Bangalore, Indie 

nebo Taiwan tak lákají investory na levnou a kvalifikovanou pracovní sílu, kterou 

Evropská unie nemá možnost nabídnout459. Garten tvrdí, že západní Evropa a 

USA budou schopny těmto pracovním silám konkurovat pouze za cenu 

výrazného snížení reálných mezd, nebo značného zvýšení nezaměstnanosti460.

6.1.3.3 Vzdělávání a výzkum

I když je často dáváno na odiv, že je Evropa kolébkou kultury a vzdělanosti a 

má mnohasetletou vědeckou tradici, investice do budoucnosti tomu moc 

nenasvědčují. Členské státy i Evropská unie jako celek vydávají na vzdělání 

velmi málo a průměrná úroveň vzdělanosti se každým rokem snižuje. I

456 UNICE (2006) - Stocker, Marc: "Economic Outlook and policy challenges in Europe", prezentace v 
rámci UNICE, pod: httn://www.unice.org/content/default.asp?PageID= 115
457 OTNeill, J. (2005) Achtung Europa: Die BRICs kommen!, v : Internationale Politik, ročník 60, č. 5/2005, 
s.78-79, s.79
458 Ibid., s.79
459 Segal, A. (2004) Is America Losing Its Edge? Innovation in a Globalized World, v: Foreign Affairs, 
ročník 83, č. 6, s. 2 -  9, s.5
460 Garten, J.E. (2005) The Global Economic Challenge, v: Foreign Affairs, ročník 84, č.l, s.37-48, s. 47
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v následující tabulce vidíme, že výdaje na studenta v Evropské unii jsou ve 

srovnání s USA a Japonskem stále docela nízké.

Tabulka 9.

Roční výdaje na veřejné a soukromé vzdělávací instituce na žáka/studenta 

-  všechny stupně vzdělání (v $)

A nnual expenditure on public and privatc cducational institutions per pupil/stiident

1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001 
2002

All levels of education (in $)

EU (25 countries)

4459.1
4760.8
5177.9
5391.7

EU (15 countries)

4987.7
5308.0
5672.0
5878.1

Euro-zone (12 countries)
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5072.4
5363.9
5678.2
5789.0

United States

8756.0
9200.4
9425.4
9660.4

Japan

5737.8
6091.1
6292.8
6620.6

Zdroj: Eurostat (2006)461

Součástí již zmíněné Lisabonské strategie byl mimojiné i slib ustavit vzdělání 

a výzkum prioritou Evropské unie a investovat do jejich rozvoje minimálně 3% 

národních HDP. Bohužel ani tento závazek nebyl dodržen a mezera ve výši 

výdajů Evropské unie a jejich konkurentů se dokonce stále zvětšuje. V současné

Eurostat (2006), pod:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/oortal/oage? pageid =1996,39140985& dad portal& schéma PORTAI.&scr 
een=detailref&languape=en&product=Yearlies new population&root Yearlies new population/C/C3/C3

5/cca25360 (Stav 10.9.2007)
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době dává Evropská unie na výzkum jen kolem 1.9% HDP462, zatímco v USA je 

to 2,7% a v Japonsku a Jižní Koreji dokonce kolem 3%463. Lisabonská výroční 

zpráva o pokroku v oblasti růstu a zaměstnanosti uvádí, že EU ani v roce 2006 

velmi pravděpodobné nedosáhla svého cíle vynakládat na výzkum a vývoj 3% 

HDP.464

Graf 6.

Investice do výzkumu v procentech z HDP

3.5

3.0

2.5

European Union

3 . 1%

United States Japan

Zdroj rEvropská komise (2004)465

Investice do vzdělání, výzkumu a technologických inovací jsou pro udržení 

globální pozice Evropské unie jako civilní mocnosti nezbytné. Názorným 

příkladem pravdivosti tohoto tvrzení mohou být Spojené státy americké, jimž se 

takové investice v posledních pěti desetiletích velmi vyplatily a zaručily jim 

ekonomickou prosperitu a vojenskou sílu. V USA tak byly vynalezeny a zavedeny

462 Sdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu Výboru a 
Výboru regionů -  i20l 0 -  První výroční zpráva o evropské informační společnosti (SEC (2006) 604) 
/KO M /2006/0215 konecnem zněni, pod: http://eur-
lex.euroDa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=COM:2006:0215:FIN:CS:H I M L
463 Segal, A. (2004) Is America Losing Its Edge? Innovation in a Globalized World, v: Foreign Afifairs, 

ročník 83, č. 6, s. 2 -  9, s. 5
464 Sdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu Výboru a 
Výboru regionů — i2010 — První výroční zpráva o evropské informační společnosti (SEC (2006) 604) 
/KO M /2006/0215 konecnem zněni, pod: http://eur-
lex.europa.eu71exuriserv/lexuriserv.do?uri=COM:2006:0215:11N:( S:j l I M L
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technologie, které dnes hýbou světem, jako polovodiče, osobní počítače nebo 

informační a komunikační technologie, zejména internet465 466. Asijské vlády již 

následují jejich příkladu, zvyšují kvalitu své vědy a investice do ní, a zajišťují si 

tak využití inovací v budoucnosti. Také proto se procento článků ve vědeckých 

časopisech a počet registrovaných patentů vědců z Číny, Singapuru, Jižní Korey 

a Taiwanu neustále zvyšuje467. Evropa ale zůstává daleko za nimi.

Evropská unie již není ani nejatraktivnějším místem pro vědce a výzkumníky, 

neboť USA nabízí daleko lukrativnější finanční a profesní podmínky. O tom, že je 

pro ně přitažlivější svědčí i fakt, že se 38% všech amerických vědců a inženýrů 

narodilo mimo USA468. Evropské vědě tak chybí experti na hnací sílu současné 

ekonomiky, jako jsou informační a komunikační technologie.

Aby Evropská unie nadále neztrácela na své konkurenty, měla by se zaměřit 

na podporu vzdělávání a na vytvoření vzdělanostní ekonomiky, která bude stát 

na nejnovějších technologiích a technických inovacích. Již dříve navrhovaný 

European Institute of Technology, inovační centra a vytvoření Evropské 

industriální báze469 by se měli stát skutečností. Investice do inovací a do nových 

technologií jsou však nyní často závislé na jednotlivých členských státech a na 

jejich ochotě tyto technologie prosazovat a vzájemně koordinovat470.

Je třeba si uvědomit, že v současné době je investice do lidského kapitálu 

důležitou součástí každé výkonné ekonomiky. Zejména je pak důležitá pro 

Evropskou unii, která ji nemůže nahradit ani levnou pracovní silou, ani levnou 

produkcí či surovinami. Bez ní by si svou pozici hospodářské velmoci mohla jen 

stěží udržet.

465 Evropská komise (2004) Looking Beyond Tomorrow: Scientific Research in the European Union, 
Brusel, s.16 (zdrojem informací je Eurostat)
466 Segal, A. (2004) Is America Losing Its Edge? Innovation in a Globalized World, v: Foreign Affairs, 
ročník 83, č. 6, s. 2 -  9, s. 2
467 Ibid., s. 2
468 Ibid., s.4
469 Pešek, O. (2005) Nova Lisabonská strategie, v: Mezinárodní Politika, ročník XXIX, č. 8/2005, s.7-9, s.8
470 Young, A.R. (2004) The incidental Fortress: The Single European Markét and World Trade, v: Journal 
ofCommon Markét Studies, ročník 42, č. 2, s. 393 -  414, s. 410
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6.2 Politické problémy

6.2.1 Členské státy vs. supranacionální rozhodování

Pokud si chce Evropská unie udržet svou pozici globálního aktéra, musí mít 

zejména schopnost jednat jako celek, a proto by měla čelit svým nesmírným 

vnitřním strukturálním problémům. Členské státy Evropské unie se již 

v Římských smlouvách zavázaly, že budou jednat jako jediná hospodářská entita 

se společným režimem v zahraničním obchodě a společným postupem při 

jednání o smlouvách a sporech v této oblasti471; měly by tedy být schopny „speak 

with one voice"472.

Ačkoli by tedy měla o společné hospodářské a obchodní politice rozhodovat 

pouze Evropská unie, tj. supranacionální instituce, není to v praxi tak 

jednoduché. Pokud jsou nějakým způsobem ohroženy národní zájmy členských 

států, je třeba před konečným rozhodnutím ještě zajistit de facto konsenzus473.

Ne vždy jsou ale prosazované národní zájmy tak podstatné, jak dané členské 

státy tvrdí. Podle Erharta ve většině případů jen propagují svůj národní 

„egoismus“ na úkor hospodářské prosperity Evropské unie jako celku, a mají tak 

na její rozhodovací proces destruktivní vliv474. Také Young vidí extensivní 

pravomoci členských států v mezinárodním obchodě jako podstatné omezení 

obchodního rozvoje Evropské unie475.

Pokud chce být Evropská unie spolehlivým obchodní partnerem a efektivním 

globálním aktérem, měla by si zajistit, aby nebylo možné její autoritu podkopat 

náhlou změnou chování některého členského státu. Deckerová poukazuje na 

případ, kdy v jednáních o snížení evropských zemědělských exportních subvencí 

na summitu WTO vženevě v červenci 2004, byla Francie sama schopna

471 Šlosarčík, I. (2005) Politický a právní rámec evropské integrace, Praha, s. 295
472 „mluvitjedním hlasem" (překl.aut) Freres, C. (2000) The European Union as a Global “Civilian 
Power”: Development Coordination in EU-Latin American Relations, v: Journal o f  Interamerican Studies 
& World Affairs, ročník 42, č. 2,s. 63-84, s.63
473 Bretherton, C., Vogler, J. (2003) The European Union as a Global Actor, Londýn, s. 50
474 Erhart, H.G. (2004) Die Sicherheitspolitik der EU im Werden, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 6,

s.33-41, s. 34
475 Young, A.R. (2004) The incidental Fortress: The Single European Markét and World Trade, v: Journal 
o f  Common Markét Studies, ročník 42, č. 2, s. 393 — 414, s. 399
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zablokovat celé jednání presto, že se měla správně chovat v souladu s ostatními 

členskými státy a respektovat společné rozhodnutí Evropské unie jako celku476.

Schimmelfennig se obává, že při současném stavu věcí nemají 

supranacionální instituce Evropské unie stále možnost „bargain successfully"477. 

Vidí je jako spíše neefektivní, jelikož skutečná rozhodovací pravomoc ve věcech 

jak politických, tak ekonomických zůstává nadále v rukou jednotlivých členských 

států. Aby mohla být Evropská unie schopným aktérem, musely by se členské 

státy domluvit na tom, že by opravdu jednaly společné a rozvinuly tuto schopnost 

ve všech případech478, případné aby přenesly rozhodovací pravomoci na 

efektivněji operující supranacionální organizace479.

6.2.2 Schopnost konsensu a rychlého rozhodování

S koordinací členských států nepřímo souvisí i schopnost konsenzu na 

evropské úrovni. Evropská unie není ve své současné podobě schopna jednat 

v krizích, kde je potřeba rychle a efektivně zaujmout nějaké společné rozhodnutí. 

Především neshody ohledně postoje k válce v Iráku v praxi prokázaly, že je její 

rozhodovací proces zdlouhavý a do velké míry nefunkční, a že existuje jen málo 

politiků, kteří dokáží přijmout nepopulární ale nutná opatření480. Pallyová jde až 

tak daleko, že tuto situaci nazývá „politische Láhmung"481.

Po rozšíření v roce 2007 má Evropská unie již 27 členů a v dohledné době by 

se tento počet mohl potenciálně zvýšit až na 30. Pro dohodu na evropské úrovni 

je třeba přesvědčit k souhlasu kvalifikovanou většinu všech těchto členských

476 Decker, C. (2004) Eher Startschluss ais Ziellinie, Das WTO Abkommen von Genf, v: Internationale 
Politik, ročník 59, č. 9, s. 87-91, s. 87-88
477 „úspěšně vyjednávat" (překl.aut) Schimmelfennig, F.: Liberál Intergovemmentalism, in: Wiener, 
A.,Diez, T. (eds.) (2004) European Integration Theory, New York, s. 75 -  93, s. 78
478 Naumann, K. (2004) Streitkráfte des 21. Jahrhunderts: Die NATO und die Optionen der EU, v: 
Internationale Politik, ročník 59, č. 1, s.51-58, s. 53
479 Yeager, L. B. (2004) The Euro Facing Other Moneys, v: Cato Journal, Cato Institute, ročník 24, č. 1-2,

s. 27 -40 , s. 31 w  , ,
480 Cremona M (2004) The Union as a Global Actor: Roles, Models and Identity, v: Common Markét Law 
Review, ročník n.n., č.41, s. 553-573, s.563 a také Naumann, K. (2004) Streitkráfte des 21. Jahrhunderts: 
Die NATO und die Optionen der EU, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 1, s.51-58, s.57
481 politické ochrnutí" (překl.aut) Pally, M. (2004) Mach’s besser, Europa! Ein amerikanisches Pládoyer 
ftlr mehr globales Engagement der EU, v: Internationale Politik, ročník 59, č. 9, 2004, s.73-86, s. 73
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zemí482 a také Evropský parlament483. Změna jakékoli politiky tedy zahrnuje 

velké množství aktérů a je časové i procedurálně náročná. Lavenexová tuto 

skutečnost nazývá „multi-actor constellation“ a hodnotí ji jako velmi pozitivní484, 

neboť zahrnuje všechny vrstvy zúčastněných a významné tak přispívá 

k demokratičnosti rozhodovacího procesu. Woolcock a Hodges ji naopak 

zatracují, neboť brání Evropské unii jednat rychle a efektivně, protože musí při 

každém rozhodování brát v úvahu zájmy členských států, zájmových skupin i 

obchodních partnerů485. Přizvukuje jim i Cremonová, která tvrdí, že rozděleni 

zodpovědnosti mezi členské státy a nadnárodní evropské instituce není funkční a 

takto vytvořená “multi-layered govemance" je příliš matoucí a komplexní486,

Smithová zastává názor, že je Evropská unie v porovnání s USA velmi 

slabým aktérem právě proto, že není schopna účinné koordinace nejen 

v důležitých ekonomických, ale i v politických rozhodnutích487. Podle Treachera 

dokonce ani aktérem není, neboť se nedokáže chovat na světové scéně jako 

celek a systematicky dosahovat svých cílů488. Zejména v krizových situacích, kde 

je potřeba rychlého rozhodnutí, podle něj „evidently ceased to act as a single 

entity'489.

Neschopnost koordinace a rychlého a efektivního rozhodování by mohla vést 

k významnému oslabení Evropské unie jako globálního aktéra. Mělo by tedy dojít 

k přesnému rozdělení kompetencí mezi členské státy a supranacionální 

instituce490, jakož i ke stanovení odpovídající jednací procedury pro případ 

krizového rozhodování.

482 v některých případech dokonce všechny
483 Young, A.R. (2004) The incidental Fortress: The Single European Markét and World Trade, v: Journal 
of Common Markét Studies, ročník 42, č. 2, s. 393 -  414, s. 407
484 „konstelace s mnoha aktéry" (překl.aut) Lavenex, S. (2004) EU Extemal Govemance in “Wider 
Europe”, in: Journal o f European Public Policy, ročník 11, č.4, s. 680-700, s. 682
485 Woolcock, S., Hodges, M., EU Policy in the Uruguay Round, v: Wallace, H., Wallace, W. (eds.) (1999) 
Policy-Making in the European Union, Oxford, s. 301-324
486 ,. mnohovrstevné vládnutí" (překl.aut) Cremona. M. (2004) The Union as a Global Actor: Roles, Models 
and Identity, v: Common Markét Law Review, ročník n.n., C.41, s. 553-573, s. 570- 571
487 Smith, K.E. (2003) The European Union: A Distinctive Actor in International Relations, v: The Brown 
Journal o f  World Affairs, ročník IX, č.2, s. 103-113, s. 104
488 Treacher, A. (2004) From Civilian Power to Military Actor: The EU’s Resistable Transformation , v: 
European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č.9, s. 49 -  66, s.49-52
489 M evidentně nejednala jako jeden celek (překl.aut) Ibid., s. 56
490 toto rozdělení bylo součástí Návrhu ústavy pro Evropu, která však nebyla ratifikována.
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6.2.3 Právní status Evropské unie

Evropská unie jako taková ještě nemá právní status491. Její společný trh je 

sice zaštítěn právnickou osobou Evropských společenství, ta se však vztahuje 

pouze na tzv. první pilíř. To sice dosud příliš nevadilo při dojednávání 

mezinárodních smluv ani v diplomatickém jednání, ale dokud nebude celá její 

entita právně ochráněna, nebude nikdy plnoprávnou stranou v jednáních na půdě 

mezinárodních organizací ani na mezinárodních konferencích. Monar i 

Cremonová dokonce vidí tuto skutečnost jako jednu z hlavních překážek 

mezinárodního aktérství EU492.

6.3 Je Evropská unie opravdu hospodářsky tak silná?

Z výše uvedených fakt, statistik a prognóz vyplývá, že je hospodářská síla 

Evropské unie do velké míry ohrožena V celosvětovém měřítku jí rychle roste 

konkurence v podobě emerging market economies a jen špatné se vyrovnává 

s důsledky globalizace. Její vnitřní trh trpí slabým hospodářským růstem, 

nedostatečnou specializací a neschopností reformovat se tak, aby se přizpůsobil 

současnému vývoji světového hospodářství. V sociální oblasti je problémem 

především nízká zaměstnanost, nepříznivá situace na trhu práce a nedostatek 

kvalifikovaných a vzdělaných pracovních sil. Evropská unie není ekonomicky ani 

zdaleka tak silná, jak by mohla být; zejména v oblasti investic do vzdělání, 

nových technologií a rozvoje hospodářského potenciálu významné zaostává za 

svými rivaly.

I nedostatky v oblasti politické by mohly negativně ovlivnit hospodářskou sílu 

Evropské unie. Nejasné rozdělení kompetencí mezi členské státy a 

supranacionální instituce, pomalé a neefektivní rozhodovací procedury, jakož i 

neexistence statutu právnické osoby, mohou významné oslabit její pozici globální 

civilní mocnosti.

491 status Evropské unie jako právnické osoby byl součástí Návrhu ústavy pro Evropu, která však nebyla 

ratifikována.
492 Monar J (2004) The EU as an International Actor in the Domain of Justice and Home Affairs, v: 
European Foreign Affairs Review, ročník n.n., č. 9, s.395-415, s. 414 a také Cremona, M. (2004) The 
Union as a Global Actor: Roles, Models and Identity, v: Common Market Law Review. ročník n.n., Č.41, s. 

553-573,s. 572
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Aby si mohla i nadále udržet své světové ekonomické postavení a svůj 

dosavadní model společnosti, který se opírá „o prosperitu, sociální soudržnost a 

vysoké ekologické s tan da rd /493, musí se Evropská unie rychle a dostatečně 

modernizovat. Je především nutno zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost a 

přijmout opatření pro zajištění hospodářského růstu.

Jenže to není tak jednoduché. Jak trefně vyjádřil týdeník The Economist: 

návrhů na léčbu pacienta máme hodně, nechybí dokonce ani potřebné léky. 

Úspěch nebo pád však nezáleží na přesnosti diagnosy, ale na ochotě pacienta 

spolknout lék494.

Hlavy států ve Francii, Německu nebo Itálii oponují, že když se pokoušely 

zavést byť jen malé reformy v tomto směru, voliči se k nim obrátili zády. V takové 

politické situaci je pak prý pro vlády velmi obtížné prosazovat nepopulární 

ekonomické kroky495. Občané sami jsou málo informováni o nutnosti jejich 

zavedení a brání se uskrovnění v současném životě pro lepší ekonomickou 

budoucnost. Pokud však nebudou přijata odpovídající ekonomická opatření, 

může dojít i k tomu, že Evropská unie ztratí nejen svou pozici globálního aktéra, 

ale i svůj dosavadní životní standard, který si její občané tak zoufale brání.

493 Urban, L.: Proč se nedaří Lisabonské strategii: na okraj Wim Kokovy zprávy, pod: 
http://www.integrace.c7,/integrace/clanek.asp?id—853 (Stav 10.9.2007)
494 Reinventing Lisabon, v: The Economist Intelligence Unit Limited,
Business Europe, únor 2005, p.3
495 The Europe that died, v: Economist; 4/6/2005, ročník 375, č. 8429, s. 13-14
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Závěr

Evropská unie zcela nepochybně hraje důležitou roli v celosvětovém 

systému. Často bývá dokonce nazývána velmocí nebo globální silou či aktérem. 

Definice této role se však liší v různých oblastech jejího působení. Zda je ale 

natolik koherentní a silná, aby jako celek roli globálního aktéra zastávat mohla, 

zůstávalo prozatím nezodpovězeno.

Tato práce si proto kladlla za cíl shrnout nejnovéjší teoretické poznatky a 

současné vědecké názory na zařazení Evropské unie do systému teorií 

mezinárodních vztahů, a zejména teorií definujících aktérství. Na základě těchto 

teorií mělo být objasněno, zda Evropská unie ve své současné podobě opravdu 

globálním aktérem je a zda je toto aktérství nějak konkrétně definováno a 

naplňováno.

Ze shrnutí současných teorií mezinárodních vztahů následně vyplynulo, že je 

Evropská unie jen obtížně zapojitelná do daných teoretických systémů a 

převážná většina teorií ji neshledává být aktérem v žádném slova smyslu. 

Připodobňují jí bud’ k zárodku suverénního státu, nebo k mezinárodní organizaci, 

a jen na tomto základě by ji pak byly schopny nějakým způsobem jako aktéra 

pojmout. Jak vyplynulo ze závěrů v kapitole 1, je v současnosti jedinou teorií, 

která ji takto nehodnotí Moravcsikův liberální intergovernmentalismus, který ji vidí 

jako specifickou, ne zcela intergovernmentální mezinárodní organizaci se 

supranacionálními centralistickými prvky, a zároveň připouští, že je aktérem 

v oblasti mezinárodních vztahů.

Evropská unie se na základě naší analýzy jevila být historicky unikátním 

celkem a tudíž na základě současných státocentristický teorií a převažujících 

definic Vestfálského státu velmi obtížně definovatelná. Je totiž jak nestatní a 

zároveň nadstátní entitou, tak do jisté míry i mezinárodní organizací, která má 

však oproti jiným nesmírné koordinační a rozhodovací pravomoci. Jedná 

prostřednictvím velkého množství autorit, jak na mezivládní, tak na nadnárodní 

úrovni které zakládají své pravomoci na atributech suverénních států i 

legitimních nadnárodních institucí. Toto unikátní seskupení států se navíc
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neustále vyvíjí a mění a nikde není přesné stanoveno, jaká podoba je jeho cílem. 

To, že Evropskou unii nedokážeme přesné definovat na základě nynějších teorií, 

jí ale nebrání ani v existenci, ani v možnosti vytvořit doposud nespecifikovanou 

jednotnou entitu, která je zároveň silným aktérem v oblasti mezinárodních 

vztahů. V tomto případě docházíme tedy k závěru, že vzhledem ke komplexitě 

role Evropské unie, která vyplývá z její unikátní podoby, by se dala nazvat 

globálním aktérem zaujímajícím paralelné multiplicitnl role.

Definice aktérství, o které se ve vědeckých kruzích stále častěji diskutuje se 

dá jen velmi obtížné přesné vymezit. Analýza nejvíce frekventovaných a 

debatovaných definic a hypotéz vedla k závěru, že existují tři hlavní oblasti, ve 

kterých se entita může profilovat jako globální aktér. Jedná se o klasickou teorii 

vojenské mocnosti (Military power/ Militármacht), kdy je jako vojenská mocnost 

definována entita, která oplývá značnou vojenskou silou a je efektivní v jejím 

nasazení na celosvětové úrovni; původně Duchénovu teorii civilní mocnosti 

(Civilian Power/Zivilmacht), kdy k významnému ovlivňování celosvětového dění 

stačí enormní ekonomická zdatnost a prosperita; a v neposlední řadě také teorii 

normativní mocnosti, která hodnotí globálního aktéra jako entitu schopnou 

ovlivnit světové dění a rozhodovat o tom, jaké hodnoty budou považovány za 

„normální".

Vycházíme-li tedy z těchto tří hlavních teorií aktérství, docházíme k názoru, 

že je možné v teoretické rovině pozorovat v Evropské unii aspekty všech tří. Na 

tomto místě jsou však názory odborníků na Evropskou unii značně roztříštěné. 

Někteří (Sjursen, Hill, Wallace) tvrdí, že Evropská unie nemůže paralelné 

zastávat všechny tři role a musí zvolit, kterým směrem se bude dále vyvíjet, 

neboť jedna teorie vylučuje ostatní. Jiní (Maull, Nugent) naopak zastávají názor, 

že Evropská unie nemůže být aktérem, pokud neplní všechny tři role. V této práci 

jsme se po teoretické analýze přiklonili k názoru, že je možné, aby aktér 

disponoval více druhy moci (Eriksen, Manners) a že se jeho globální síla může 

v různých oblastech lišit.

Z těchto důvodů je tedy důležité i praktické hledisko, které by dokázalo určit, 

která ze tří možných rolí Evropské unie jako globálního aktéra je prevalentní a
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jakým aktérem tedy EU v praxi opravdu je. V kapitolách 3, 4 a 5 jsme proto na 

základě teoretických definic zvolili praktická kritéria pro aktérstvl v téchto třech 

oblastech a zkoumali, zda současný stav Evropské unie odpovídá teoretickým 

měřítkům.

Pro mocnost vojenskou jsme zvolili kriteria na základě hypotéz Maulla a 

Acikmeseho - schopnost prosadit svou vůli prostřednictvím vojenských sil, 

schopnost samostatného vojenského nasazení v globálních válečných 

konfliktech a schopnost rychle a efektivně řešit mezinárodni krizové situace. Na 

základě téchto aspektů vojenské mocnosti jsme dospěli k názoru, že Evropská 

unie prozatím vojenskou mocností být nemůže I přes četná vojenská nasazeni a 

první úspěchy na tomto poli, je Evropská unie pouhým možným zárodkem 

globálního aktéra dle teorií vojenské mocnosti. Evropská unie jako taková zatím 

ještě nemá žádné vlastní vojenské síly ani ministra zahraničí. Mezi členskými 

státy dále neexistuje jednotný názor na to, jak by mělo aktérstvl Evropské unie 

v této oblasti vypadat, ani z čeho a jak by mělo být financováno. V oblasti 

politické je velkým problémem rozhodování v oblasti vyslání vojenských sil, které 

je zatím nejednotné, zdlouhavé a liší se členský stát od státu. A s tradičné 

pacifistickými názory evropanů nemají vojenské mise často ani nezbytnou 

podporou veřejnosti.

V případě definice Evropské unie jako civilní mocností docházíme 

v návaznosti na defininice současných expertů, zabývajících se teoriemi civilní 

mocnosti (Hetne, Sóderbaum, Rosamond, Brethertonová, Vogler) k závěru, že ji 

lze charakterizovat zejména na základě velikosti jejího jednotného trhu, síle její 

společné měny, její pozici v mezinárodních organizacích i jako obchodního 

partnera většiny zemí světa. Ve všech téchto aspektech je jako jediný celek 

bezpochyby vlivnou entitou. Je největším světovým trhem s druhou nejsilnější 

měnou světa, význačným negociátorem v rámci mezinárodních organizací a má 

obchodní smlouvy téměř se všemi zeměmi světa Taková hospodářská síla by jí 

měla definitivně zaručit schopnost prosazovat svůj vliv a sledovat své obchodní 

zájmy pomocí ekonomických prostředků, tedy i schopnost být civilní mocností. 

Pokud si však chceme zachovat objektivní pohled, je také třeba uvést, že velikost

122



trhu automaticky nezaručuje jeho prosperitu a hospodářský růst, a vliv 

v mezinárodních organizacích, nebo schopnost být žádaným obchodním 

partnerem, je v podstatě závislá na síle trhu a obchodu Zde však Evropská unie 

prozatím nevyužívá svého potenciálu do takové míry, jak by mohla, a sama si tak 

své možnosti globálního civilního aktéra omezuje

Definovat důležité praktické aspekty pro mocnost normativní se jevilo zdaleka 

nejobtížnéjší. Tato teorie je poměrné nová a neustále se vyvíjí. Na základé 

hypotéz Lavenexové, Treachera a Mannerse jsme si vymezili základní aspekty 

normativní mocnosti v oblastech rozvojové a humanitární pomoci, 

environmentální politiky a celosvětového prosazováni demokracie a lidských 

práv. V průběhu posledních dvaceti let se Evropská unie profilovala jako velmi 

vlivný normativní aktér, schopný prosazovat své hodnoty, ideje a dokonce do 

jisté míry i právní předpisy a regulace po celém světě Tuto moc si zajišťuje jako 

velmi štědrý dárce rozvojové a humanitární pomoci, energický zastánce lidských 

práv a demokratických hodnot a vytrvalý ochránce globálního životního prostředí. 

Po zhodnocení všech aspektů normativního aktérství Evropské unie, ale 

docházíme k závěru, že tyto jsou do značné míry závislé na její schopnosti být 

hospodářskou velmocí, a tudíž globálním aktérem dle definice civilní mocnosti, 

neboť jsou v převážné většině prosazovány na základé ekonomických incentiv.

Na základě provedených analýz lze tedy dospět k názoru, že z praktického 

hlediska je Evropská unie v první řadě civilní mocností a od tohoto typu aktérství 

se pak teprve odvíjí aktérství normativní, a je na něm bezpochyby závislá i 

budoucnost možného aktérství vojenského. Z hlediska výše definovaných 

hlavních teoretických typů rozdělení globálního aktérství by mohla být tedy 

Evropská unie vymezena jako civilní mocnost se silnými normativními zájmy a s 

určitým vojenským aspektem. Je sice zejména vlivnou hospodářskou silou, která 

ale nejen sleduje své obchodní zájmy, ale také přetváří svět na základě svých 

subjektivních hodnot. Vojenským aspektem je zde pak snaha o vytvoření 

společné bezpečnostní a obranné politiky, která je však zatím z globálního 

hlediska pouze v zárodku.
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V závěrečné kapitole jsme pak analyzovali současný stav tohoto globálního 

aktérství a jeho budoucí udržitelnost. Z objektivních fakt a statistik vyplynulo, že 

Evropská unie v současnosti civilní mocností v globálním měřítku sice je, ale 

pokud by si tuto svou pozici ve světovém systému chtěla do budoucna 

přinejmenším zachovat, měla by se soustředit především na rozvoj své 

hospodářské prosperity a dále rozvíjet svůj potenciál. Hospodářská sila Evropské 

unie je totiž do velké míry ohrožena její neschopností přizpůsobit se současnému 

hospodářsko-politickému vývoji a reformovat svůj trh v souladu s rostoucí 

globalizací a globální konkurencí. Její společný trh trpí především slabým 

hospodářským růstem, nedostatečnou specializací, nízkou zaměstnaností, 

nepříznivou situací na trhu práce, a nedostatky v oblasti nejnovéjšlch technologii. 

Nejasné rozdělení kompetencí mezi supranacionální orgány a členské státy a 

pomalé rozhodovací procedury jí také na efektivnosti nepřidají.

Závěrem lze tedy říci, že Evropská unie je v současnosti jak teoreticky, tak 

prakticky vlivným civilním globálním aktérem, schopným jednat jako jediná entita 

a prosazovat si své zájmy po celém světě. Hlavním problémem, kterému ale 

musí čelit je to, že ani zdaleka nevyužívá svého hospodářského potenciálu a 

začíná tak významně zaostávat za svými rivaly.

Hlavní díl odpovědnosti za tuto situaci však nenese jen Evropská unie 

K mnoha krokům, které by její hospodářskou situaci zlepšily a koordinovaly, 

nemá totiž dosud kompetence. Konat musí především členské státy a jejich vlády 

-  je třeba buď delegovat dostatečné pravomoci na supranacionální instituce, 

nebo prosadit reformy vlastními silami. Především je ale nutno dostatečné 

informovat občany o vážnosti situace a o nezbytnosti změn, jinak nebude žádná 

z tvrdých ekonomických reforem přijata veřejností. Evropané si totiž musí 

uvědomit, že pokud se bude Evropská unie dále vyvíjet jako doposud, tedy bez 

dostatečných reforem, bude pro ni velmi nesnadné udržet si nejen svůj 

mezinárodní vliv a schopnost být globálním aktérem, ale také životní standard a 

ekologické a humanitní hodnoty, na kterých tak lpí.
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Summary
European Union definitely plays a very important role in the world systém. It is 

often even referred to as a superpower or a globál actor. The definition of this 

role differs within various spheres of its international influence and it seems to be 

very difficult to exactly characterise the meaning of these terms.

The goal of this páper was to summarise the current theoretical opinions 

and hypothesis on placement of the European Union withing the international 

relations theories and especially of theories defining the actorness. Based on 

these theories it should háve been clear, if European Union in its current statě 

actually is a globál actor and if its actorness is somehow concretely defined and 

fulfilled.

In the first two chapters, the European Union is examined on the theoretical 

basis and it is established whether it could be considered an actor based on its 

form and structure. Subsequently, it is set against the framework of the 

predominant international relations theories, examining if it could be theoretically 

defined under any of them as an actor. The European Union is further scrutinised 

under the three main theories of actorness: the classical theory of Military power 

(Militarmacht), Duchene's theory of Civilian power (Zivilmacht) and the newest 

theory of Normative power (or External Governance), in order to establish the 

type of actorness of the European Union and its potency in each of them.

To be able to determine the practical reflections of the theoretical foundings, 

chapters 3, 4, and 5 deal with each of the spheres of actorness and their 

evaluation in praxis. On the basis of facts, examples and actual events, it is 

consequently established, if the actions of the European Union correspond with 

its theoretical rhetorics. The aim of these chapters is to show the reál impact of 

the European Union in the globál aréna and the relation between the intentions 

and the power to perform; showing the ability of the European Union to be a 

globál actor not only theoretically, but also practically.

Having established the reál type and course of the EU globál actorness, it is 

eventually speculated about the sustainability of such a statě. Based on the
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current developments, statistics and scientific research, it is further established, 

whether the current statě of affairs is constant or dynamic and to what extent it 

develops in time. This consequently leads to a conclusion on the conditions 

necessary to preserve or improve the position of the European Union as a globál 

actor.
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