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EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ
(Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu)
Rada přidružení EU-Albánie
Popis problematiky
Albánie je kandidátskou zemí od roku 2014. Přístupové rozhovory ještě nebyly zahájeny. Letos
v červnu proběhly v zemi parlamentní volby, kterým předcházel jejich bojkot ze strany opozice.
Obdobně jako v případě dalších balkánských zemí s muslimskou komunitou i v Albánii dochází
k radikalizaci jejích členů. Dle Albánského institutu mezinárodních vztahů má tato radikalizace
především socioekonomické kořeny. Generace mladých lidí se potýká s vyšší mírou
nezaměstnaností, a tedy vyšší náchylností k podlehnutí radikálním myšlenkám, které navíc
v komunitě šíří samozvaní imámové. 1 EU a mezinárodní společenství se proto v případě
balkánských států, které jsou tímto trendem zasaženy, snaží zdůraznit nutnost předcházení
radikalizace této skupiny obyvatel a zlepšení její zaměstnanosti.
Jednání v institucích EU
Dne 15. listopadu se sešla Rada přidružení EU a Albánie ve složení vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federici Mogheriniové, generálního ředitele EK pro politiku
sousedství a rozšiřování Christiana Danielssona a albánského ministra zahraničí a evropských
záležitostí Ditmira Bushati. Jednání se dotklo zprávy EK o vývoji v zemi v roce 2016 a sdělení EK
o rozšiřování EU. Podle této zprávy se Albánie přibližuje ke splnění požadavků nutných ke splnění
a zahájení přístupových rozhovorů. Země je v této zprávě chválena za pokračující reformní úsilí.
I tak ale zpráva identifikovala reformu soudnictví a sektoru spravedlnosti jako oblast, v níž musí
země a její představitelé vynaložit další úsilí, aby EU mohla přistoupit k další etapě integrace.
V případě naplnění reformních závazků v oblasti reformy soudnictví a sektoru spravedlnosti EK
doporučila zahájit přístupová jednání. 2 Rada přidružení přivítala následující kroky:
−

−

Přijetí zákona o dohledu nad činností soudců a státních zástupců. Tento zákon má zajistit dohled
nad profesní přípravou soudců a státních zástupců, jejich integritou, nezávislostí, nepropojeností
s organizovaným zločinem, korupčními kauzami a politickou mocí. EU vyzvala k přijetí tohoto
zákona s ohledem na jeho stěžejní roli při reformě soudnictví. Opozice přijetí tohoto zákona naopak
kritizovala s odkazem na možnou politizaci dohledu a vytváření nepřiměřeného a nepodloženého
tlaku na soudce a státní zástupce. 3 V červnu 2017 se povedlo ustavit dohledové instituce nad soudci
a státními zástupci, což Rada přidružení přivítala a uvedla, že se jedná o další krok vedoucí
k úspěšnému provedení reformy justičního sektoru.
Rada dále uvítala pokračující zavádění opatření v oblasti boje proti korupci, organizovanému
zločinu (pěstování a distribuci drog).

1
Balkan Muslims Stage Counteroffensive Against Radicals. Balkaninsight.com [online], 06 Nov 17 [cit. 2017-11-16].
Dostupné z: http://www.balkaninsight.com/en/article/balkan-muslims-stage-counteroffensive-against-radicals-1031-2017.
2
2016 Communication on EU Enlargement Policy. EC.europa.eu [online], 9. 11. 2016 [cit. 2017-11-16], s. 12.
Dostupné z: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf.
3
Albania MPs Back Vetting Judges and Prosecutors. Balkaninsight.com [online], 31 Aug 16 [cit. 2017-11-16].
Dostupné z: http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-passes-the-draft-that-vets-judges-and-prosecutors08-31-2016.
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−
−

Dalším kladným bodem bylo přijetí právního rámce, jímž je zajištěna ochrana národnostních
menšin.
Reforma veřejné správy, zajištění její transparence a zavedení principů profesního růstu na základě
schopností jsou dalším bodem, v němž Albánie dosáhla značného postupu. Veřejná správa se musí
zaměřit na zajištění odpovídajících služeb pro občany.

Rada potvrdila pozici Albánie jako aktivního regionálního aktéra, který usiluje o přátelské
sousedské vztahy. Země rovněž sladila svou zahraniční politiku s požadavky SZBP. 4

Zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Srbsko
Popis problematiky
V únoru letošního roku došlo k otevření dvou kapitol přístupových rozhovorů – kapitoly 20
podnikání a průmyslová politika, 26 vzdělání a kultura. Kapitola 26 již byla i předběžně uzavřena. 5
Vedoucí delegace EU v Srbsku Sem Fabrizi v souvislosti s chystající se mezivládní konferencí EUSrbsko, která má proběhnout 11. prosince, uvedl, že očekává otevření dalších kapitol jako
potvrzení kladného vývoje v zemi. Rozhodnutí ale spadá do pravomoci zástupců členských států
EU. 6
Hodnotící zpráva o pokroku za rok 2016 obsahuje pozitivní zmínky o vývoji ve všech sledovaných
oblastech. 7 Zpráva rovněž oceňuje kladný postoj srbské politické reprezentace ke vstupu země
do EU. EU v současnosti v zemi poskytuje asistenci při reformním úsilí v mnoha oblastech.
V posledním období byly spuštěny projekty spojené s reformou soudnictví, státní správy a státního
statistického úřadu. 8
Jednání v institucích EU
Dne 16. listopadu proběhlo čtvrté zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Srbsko. 9 Toho se za EU
účastnili vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica
Mogheriniová, komisař pro rozšiřování a politiku sousedství Johannes Hahn a srbskou stranu
reprezentovala premiérka Ana Brnabić. Jednání se dotklo pokračujícího reformního úsilí v zemi a
pokračujícího kladného postoje politické reprezentace i společnosti ke vstupu do EU. Rada dále
identifikovala oblasti, v níž Srbsko musí dosáhnout hlubšího pokroku (právní stát, základní lidská
práva, nezávislost demokratických institucí, veřejná správa, tržní ekonomika, zlepšování
podnikatelského prostředí). Rada dále odkázala na zprávu Organizace pro bezpečnost a spolupráci
(OBSE) v Evropě oceňující průběh prezidentských voleb.
4

Ninth meeting of the Stabilisation and Association Council between Albania and the EU. Consilium.europa.eu
[online], 15/11/2017 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/11/15/ninth-meeting-of-the-stabilisation-and-association-council-between-albania-and-the-eu/.
5
Serbia. EC.europa.eu [online] [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/countries/detailed-country-information/serbia_en.
6
Fabrizi: EU Member States decide on the opening of chapters. Europa.rs [online], 01/12/2017 [cit. 2017-12-07].
Dostupné z: http://europa.rs/fabrizi-eu-member-states-decide-on-the-opening-of-chapters/?lang=en.
7
Serbia 2016 Report. EC.europa.eu [online], 9. 11. 2016 [cit. 2017-12-07]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf.
8
EU Projects in Serbia. Europa.rs [online] [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: http://europa.rs/eu-projects-inserbia/?lang=en.
9
Fourth meeting of the Stabilisation and Association Council between the European Union and Serbia.
Consilium.europa.eu [online], 16/11/2017 [cit. 2017-12-07]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/16/fourth-meeting-of-the-stabilisation-andassociation-council-between-the-european-union-and-serbia/.
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Stěžejním bodem dalšího vývoje v případě Srbska je normalizace vztahů s Kosovem. V druhé
polovině letošního roku byla zřízena pracovní skupina, v rámci níž má probíhat vnitrostátní diskuze
o normalizaci postoje ke Kosovou. 10 Rada pro stabilizaci a přidružení vytvoření této pracovní
skupiny a zahájení vnitřní diskuze ocenila. Srbská vnitřní diskuze má přispět k úspěšnému vedení
srbsko-kosovského dialogu. Rada dále ocenila podíl Srbska na misích a operacích SBOP, dobrých
sousedských vztazích a regionální spolupráci a řešení migračního tlaku na země EU.
Po skončení zasedání Rady uvedla vysoká představitelka, že Srbsku zvlášť a zemím západního
Balkánu obecně je třeba vyslat kladný signál o členství v Unii. EU se snaží přispívat k normalizaci
vztahů mezi Srbskem a Kosovem a v této souvislosti oceňuje vnitrosrbský dialog. Vysoká
představitelka dále uvedla, že země západního Balkánu zůstávají i nadále vysokou prioritou
v agendě EU. 11

Zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Kosovo
Popis problematiky
Nová kosovská vláda potvrdila v září další evropské směřování. Předpokladem toho je totiž
pokračování srbsko-kosovského dialogu o normalizaci vztahů, k čemuž se vláda přihlásila při
představení svého programu v kosovském parlamentu. 12
Vedle tohoto dialogu, který v případě nepříznivého průběhu může znamenat překážku dalšího
směřování ke členství v EU, je druhým problémem nevyřešená hraniční dohoda s Černou Horou.
Vládní poradní komise, kterou nechala nová vláda vyměnit, vydala stanovisko, podle něhož
původní dohoda nerespektovala hranice provincie Kosova z dob federálního zřízení. V současnosti
se politická reprezentace na úrovni koaliční vlády rozdělila mezi zastánce původní dohody a
stoupence sjednání dohody nové, pro Kosovo přívětivější. Prezident Hashim Thaci vyzval poslance,
aby dohodu ratifikovali v původní podobě. Podle něj pouze brzká ratifikace přispěje k udělení
bezvízového styku s EU a vyvede zemi z izolace, kam se v posledních letech vinou regionálních a
vnitrostátních sporů dostala. 13
Americký nezávislý think-tank Atlantická rada (Atlantic Council) publikoval zprávu, podle níž by
Spojené státy měly zvýšit svou vojenskou přítomnost v regionu západního Balkánu. Přínosem
americké přítomnosti by byly 1) možnost asistence místním bezpečnostním složkám v boji proti
terorismu, 2) celková stabilizace regionu a 3) z amerického pohledu zabránění šíření ruského vlivu.
Spojené státy by tak měly zahájit sbližování se Srbskem a vložit se do sjednání dohody o normalizaci
vztahů mezi Srbskem a Kosovem v roce 2018. Jako možná základna amerických vojsk v regionu
byla identifikována Camp Bondsteel v Kosovu. 14
10

New Phase in Kosovo ‘Internal Dialogue’ Puzzles Serbs. Balkaninsight.com [online], 17 Oct 17 [cit. 2017-12-07].
Dostupné z: http://www.balkaninsight.com/en/article/new-phase-in-kosovo-internal-dialogue-puzzles-serbs-10-162017.
11
Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference following the 4th EUSerbia Stabilisation and Association Council. EEAS.europa.eu [online], 16/11/2017 [cit. 2017-12-07]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35729/remarks-high-representativevice-presidentfederica-mogherini-press-conference-following-4th-eu_en.
12
Přehled SZBP EU 9/2017, s. 4. ISSN 2533-4263. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=138312.
13
ISUFI, Perparim. Kosovo Commission Calls Montenegro Border Deal Damaging. Balkaninsight.com [online], 04 Dec
17 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z: http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-in-a-fresh-attempt-to-vote-themontenegro-border-deal-12-04-2017.
14
RUDIC, Filip. Report Urges Permanent US Military Presence in Balkans. Balkaninsight.com [online], 28 Nov 17 [cit.
2017-12-08]. Dostupné z: http://www.balkaninsight.com/en/article/report-calls-for-permanent-us-militarypresence-in-balkans-11-28-2017.
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Jednání v institucích EU
Dne 17. listopadu proběhlo zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Kosovo. Rada se věnovala
obecnému pokroku země v oblastech stanovených stabilizační a asociační dohodou. Jednalo se
především o politická, ekonomická a finanční kritéria a zavádění dalších opatření vyplývajících
z dohody. 15 Konkrétní jednání se dotkla právního státu, reformy soudnictví a dodržování lidských
práv, reformy veřejné správy, hospodářského rozvoje, vzdělání a zaměstnanosti. Rada zdůraznila
nutnost zavádět dohodnutá opatření, která vyplývají z dohod v rámci srbsko-kosovského dialogu,
bez zbytečného zpoždění. 16

15

EU-Kosovo* Stabilisation and Association Council, 17/11/2017. Consilium.europa.eu [online], 17/11/2017 [cit.
2017-12-08]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerialmeetings/2017/11/17/.
16
Joint statement after the 2nd meeting of the Stabilisation and Association Council between the European Union
and Kosovo. Consilium.europa.eu [online], 17/11/2017 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/17/joint-statement-after-the-2nd-meeting-ofthe-stabilisation-and-association-council-between-the-european-union-and-kosovostar/.
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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
Notifikace ke spuštění PESCO
Popis problematiky
Projekt obranné unie se do centra pozornosti dostal po referendu o vystoupení z EU ve Spojeném
království (tzv. brexit). Potřeba další integrace EU byla navíc doplněna také o akutní hrozby, kterým
čelily státy a společnosti uvnitř i vně unie. EK v návaznosti na dřívější dokumenty představila
v červnu letošního roku Diskuzní dokument o budoucnosti evropské obrany, v němž jsou načrtnuty
tři scénáře možného vývoje v oblasti obranné unie (viz textové pole 1).
Textové pole 1 Diskuzní dokument o budoucnosti evropské obrany v PSP

Diskuzní dokument o budoucnosti evropské obrany
EK načrtla tři scénáře možného vývoje v oblasti evropské obrany:
− Spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti;
− Sdílená obrana a bezpečnost;
− Společná obrana a bezpečnost.
Diskuzním dokumentem se zabýval také Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky na své 69. schůzi dne 21. září 2017. Usnesením 412 vzal výbor diskuzní materiál
na vědomí.

Jedním z bodů, které mají přispět k posílení obranné unie, je také stálá strukturovaná spolupráce
(PESCO) podle čl. 42 odst. 6 a čl. 46 Smlouvy o Evropské unie (SEU). Dle již dřívějšího plánu probíhal
na podzim roku 2017 sběr návrhů na projekty, které by měly být členskými státy spuštěny v další
etapě, která začne po prosincovém zasedání Evropské rady.
Notifikace PESCO
Dne 13. listopadu oznámilo 23 členských států 17 EK a vysoké představitelce Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku úmysl účastnit se stále strukturované spolupráce (tzv. notifikace) a
vyzvaly Radu, aby PESCO formálně v souladu s platnými ustanoveními Smlouvy o Evropské unii
spustila. Tak by se mohlo stát v první polovině prosince na dalším zasedání Rady pro zahraniční
věci. 18
Vlastní notifikace sestává z více částí. 19 První část se věnuje principům spolupráce. PESCO
představuje dobrovolnou a zahrnující spolupráci členských států pro zvýšení obranných schopností
jednotlivých států i unie jako celku. PESCO je důležitý nástroj budování společné obrany
17

Jedná se o tyto členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Španělsko, Švédsko. Další státy mohou přistoupit v dalším období.
18
Defence cooperation: 23 member states sign joint notification on the Permanent Structured Cooperation
(PESCO). Consilium.europa.eu [online], 13/11/2017 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-statessign-joint-notification-on-pesco/.
19
Notification On Permanent Structured Cooperation (PESCO) To The Council And To The High Representative Of
The Union For Foreign Affairs And Security Policy. Consilium.europa.eu [online] [cit. 2017-11-22]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf.
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prostřednictvím soudržnosti, koordinace a spolupráce členských států a zajištění její kontinuity.
V případě spuštění společné obrany Radou má PESCO sloužit jako její základ. Institucionální
zakotvení spolupráce v rámci struktury EU zajišťuje také zakotvení závazků, které tak nejsou pouze
dvoustrannými dohodami mezi členskými státy, ale rovněž představují součást smluvní a
závazkové struktury EU. Ačkoli se jedná primárně o spolupráci členských států, instituce EU (vysoká
představitelka, Evropská obranná agentura, ESVČ) mají v rámci PESCO svou podpůrnou roli.
Spolupráce je zaměřena na dosahování konkrétních výsledků, které navíc musejí respektovat
závazky a ambice, které klade EU ve svých strategických dokumentech.
Druhá část notifikace se věnuje stanovení konkrétních závazků, kterými se členské státy chtějí řídit,
rozdělenými do pěti oblastí:
−

−

−

−

−

Financování oblasti obrany, společný výzkum a vývoj obranných technologií, investice do výzkumu
a rozvoj schopností jsou součástmi první kategorie. V této kategorii jsou obsaženy požadavky
na zvyšování výdajů na obranu, z nichž alespoň 20 % musí směřovat na investice do obranného
vybavení na základě dřívějšího zjištění prostřednictvím CARD (koordinované roční revize obranných
schopností jednotlivých států) a alespoň 2 % musejí být vyčleněny na výzkum a vývoj. Tato činnost
také předpokládá navyšování společných projektů pro zvyšování kapacit a technologické vyspělosti,
k čemuž má sloužit rovněž i Evropský obranný fond. Plnění těchto závazků má posuzovat zasedání
Rady.
Členské státy, které se spolupráce budou účastnit, se rovněž zavazují, že budou spolupracovat při
posuzování obranných kapacit (prostřednictvím mechanismu CARD) a na základě zjištění
podporovat specializaci ozbrojených sil a slaďovat vybavování ozbrojených sil. Členské státy se
rovněž přihlásily ke spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a sdílení informací.
Třetí kategorií závazků jsou závazky členských států poskytovat svoje ozbrojené složky k dosažení
společných cílů (stanovených na úrovni EU; jednotky rychlého nasazení pro použití v rámci
Evropské bojové skupiny a vojenských výkonných a výcvikových misí SBOP). Závazky také upravují,
že členské státy mají poskytovat svoje jednotky pro Evropskou bojovou skupiny s výhledem až
na čtyři roky. Tyto jednotky mají být také poskytnuty pro společná cvičení v rámci ustanovených
bojových skupin v pohotovostním a záložním režimu. Členské státy se dále zavazují zjednodušit a
sjednotit přesun vojenských jednotek přes hranice jednotlivých členských států. Z důvodu zajištění
interoperability má dojit ke standardizaci a sjednocení požadavků a technických parametrů pro
jednotky používané v rámci Evropské bojové skupiny a odpovídajících jednotek na úrovni
Severoatlantické aliance (NATO). Členské státy dále souhlasí s poskytnutím svých ozbrojených sil
k naplnění vnějších cílů EU prostřednictvím misí SBOP a dalších existujících nástrojů (například
četnictvo). Dále členské státy vyřeší společné financování operací a misí SBOP.
Čtvrtou kategorií jsou závazky zúčastněných členských států snažit se odstraňovat nedostatky,
které byly identifikovány prostřednictvím mechanismů CARD a dalšího posuzování. Členské státy
se rovněž zaměří na budování strategických kapacit svých ozbrojených sil v souladu
s identifikovanými cíli.
Pátou oblastí je institucionální zakotvení a vymezení rolí pro Evropskou obrannou agenturu (EDA)
ve zvyšování obranných kapacit jednotlivých zúčastněných členských států, dále potom výzva
po vytvoření odpovídajícího právního rámce pro další podporu evropského obranného průmyslu.
Všechny programy v rámci stálé strukturované spolupráce mají zároveň rozvíjet evropský obranný
průmysl.

Třetí část notifikace stanovuje principy řízení stálé strukturované spolupráce:
−

−

Stálá strukturovaná spolupráce je spoluprací mezi členskými státy. Instituce EU jsou podpůrnými
institucemi. Vysoká představitelka zajišťuje roční posouzení vývoje, instituce ESVČ jsou nápomocny
pro koordinaci činnosti PESCO a ostatních činností EU v rámci SBOP.
Řízení a rozhodování v rámci PESCO je dvouúrovňové. Rada pro zahraniční věci ve formátu společně
s ministry obrany se může věnovat otázkám PESCO. Radě je vyhrazeno právo přijmout dalšího člena

Kontakt:
Martin Kuta, tel. 2305, email: kutam@psp.cz
Štěpán Pecháček, tel. 2226, email: pechacek@psp.cz

10

−
−
−
−
−

do spolupráce, přijmout nové projekty spolupráce, posoudit vývoj úsilí a úspěchů v jednotlivých
projektech. Rozhodují ty členské státy, které se spolupráce účastní. Přípravných jednání institucí
v rámci Rady (Politický a bezpečnostní výbor, Vojenský výbor) se účastní ve formátu PESCO.
Dohled nad vývojem a hodnocení PESCO vykonává vysoká představitelka na základě spolupráce
s ESVČ, EDA a vojenského štábu EU. Koordinaci, sdružování a řízení projektů bude spočívat
v sekretariátu PESCO.
Nečlenské státy EU mohou být přizvány za účelem posílení PESCO a cílů SBOP. Zároveň s tím
nečlenské státy nezískají rozhodovací pravomoci. Účast nečlenského státu potvrzuje Rada.
Rada schvaluje předložené projekty společně se seznamem zúčastněných členských států.
Ty potom zodpovídají za provádění projektu a zřizují řídící struktury pro konkrétní projekty.
Zúčastněné členské státy zodpovídají za fázování jednotlivých projektů a přijímání a dodržování
závazků (první fáze 2018–2021, druhá fáze 2021–2025).
Zúčastněné členské státy si na národní úrovni přijímají národní implementační plány, které musejí
být veřejné a dostupné i pro ostatní státy. Na základě zhodnocení národních implementačních
plánů a vývoje předkládá jednou ročně vysoká představitelka Radě zprávu o vývoji PESCO.

Společné sdělení o vojenské mobilitě
Popis problematiky
V souvislosti se zvyšováním obranných kapacit a schopností členských států a EU jako celku se
klade důraz na rychlou a kapacitní přepravu vojenského materiálu a ozbrojených složek napříč
členskými státy EU. O nutnosti zvyšovat vojenskou mobilitu informovala i po jednání s ministry
obrany členských států NATO na setkání 8. listopadu. 20 Další zjednodušování přepravy a přesunu
vojenských jednotek členských států přes hranice uvádí také členské státy v notifikaci o spuštění
PESCO.
Společné sdělení o zlepšení vojenské mobility
Dne 10. listopadu představila vysoká představitelka společné sdělení Evropskému parlamentu a
Radě o zlepšení a zjednodušení přepravy a přesunu vojenských jednotek, vojenského materiálu a
vybavení. 21 Účelem tohoto procesu má být možnost rychleji a snadněji reagovat na vnitřní i vnější
krize, kterým v budoucnu EU bude čelit a k jejichž řešení může přispět i společná obranná iniciativa.
Sdělení se věnuje popisu potřeby spolupracovat při přesunu vojenského materiálu a vytyčuje tři
konkrétní kroky, které musejí být posouzeny a naplněny:
−

−
−

Pochopení nutnosti spolupráce při přesunu vojenského materiálu a vojenských jednotek všemi
členskými státy, shoda na společném přístupu a řešení;
Společný rámec upravující používanou infrastrukturu (ve sdělení se uvádí, že dojde k propojení
s ostatními infrastrukturními projekty EU, tedy, že infrastruktura budovaná v režimu TEN-T by
měla splňovat i kritéria pro přesun vojenského materiálu a vojenských jednotek);
Odpovídající úprava národní legislativy pro zajištění plynulého a komplexního přesunu vojenského
materiálu a vojenských jednotek.

20
Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini upon arrival at the NATO Defence Ministers'
meeting. EEAS.europa.eu [online], 08/11/2017 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35311/remarks-high-representativevice-presidentfederica-mogherini-upon-arrival-nato-defence_en.
21
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Improving Military Mobility in the
European Union. EEAS.europa.eu [online], JOIN(2017) 41 final, Brussels, 10.11.2017 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council__improving_military_mobility_in_the_european_union.pdf.
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K dalšímu postupu se vysoká představitelka vyjádří na jaře příštího roku při představení Akčního
plánu o vojenské mobilitě, kde by měly být specifikovány i konkrétní kroky a jejich naplňování. 22

FAC: odolnost a obrana
Na zasedání Rady pro zahraniční (FAC) věci dne 13. listopadu byly přijaty dva závěry ve vztahu
k vnější činnosti EU a obraně.
Závěry Rady – strategický přístup ke konceptu odolnosti
Rada podporuje společné sdělení EK a vysoké představitelky z června letošního roku, kterým
představily strategický přístup ke konceptu odolnosti ve vnější činnosti EU. 23 EU propojuje více cílů
(rozvojový, klimatický, humanitární, lidsko-právní, zahraničně-bezpečnostní) a koncept odolnosti
reflektuje provádění těchto cílů. Při naplňování těchto cílů se EU při spolupráci s partnerskými státy
bude zaměřovat na posilování připravenosti, přizpůsobování a odolnosti států, společností a
jednotlivců na vnitřní i vnější hrozby, výzvy a tlaky. Součástí toho je rovněž podpora vnitřní kapacity
daných států a společností (zajištění poskytování služeb občanům, právní stát, lidská práva a
základní svobody, sociální a lidská práva, udržitelný rozvoj) a podpora, aby budoucí rizika a výzvy
státní instituce řešily předvídatelně, efektivně a komplexně.
Rada vyzvala ke:
−
−

−
−

zlepšení a sdílení analytických informací o jednotlivých zemích a regionech,
dynamičtější pozorování a vyhodnocování vnějších hrozeb a výzev, které by v budoucnu mohly
ohrozit jednotlivé partnerské a třetí státy,
včlenění konceptu odolnosti do současných programů a projektů, které EU ve vnější činnosti
provádí a zlepšit financování těchto projektů právě s ohledem na možnost přispět ke zvýšení
odolnosti třetích států,
podpoře vytvoření mezinárodního přístupu k budování odolnosti.

Součástí závěrů Rady je také manuál ke správnému pochopení a zavádění konceptu odolnosti. 24

Závěry Rady – pokračující opatření k obraně
FAC ve formátu s ministry obrany se 13. listopadu také zabývala pokračujícím zaváděním opatření
v oblasti obranné unie a přijala závěry. 25 Ministři ocenili pokrok, kterého dosáhly členské státy
především v oblasti stálé strukturované spolupráce (PESCO) (viz výše).
Druhým projednávaným tématem byl Evropský obranný fond, jehož vznik v letošním roce
podpořila EK. 26 V současné době probíhají vyjednávání o dalším návrhu EK o vzniku Evropského
fondu pro rozvoj obranného průmyslu (European Defence Industrial Development Fund, EDIDP).

22

The European Union is stepping up efforts to improve military mobility. Europa.eu [online], 10 November 2017
[cit. 2017-11-23]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm.
23
Joint Communication To The European Parliament And The Council A Strategic Approach to Resilience in the EU's
external action. EEAS.europa.eu [online], 7.6.2017 [cit. 2017-11-23], JOIN(2017) 21 final. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/join_2017_21_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v7_p1_91
6039.pdf.
24
A Strategic Approach To Resilience In The Eu's External Action Council Conclusions. Consilium.europa.eu [online],
13 November 2017 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/media/31519/ccs-on-resiliencein-eu-ea-st14191en17.pdf.
25
Council Conclusions On Security And Defence In The Context Of The Eu Global Strategy. Consilium.europa.eu
[online], 13 November 2017 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/media/31520/ccs-onsecurity-and-defence.pdf.
26
Viz též Přehled SZBP 6/2017, s. 18. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=117671.
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Rada v závěrech vyzvala k dojednání pracovního programu Evropského obranného fondu tak, aby
v roce 2019 mohly být první projekty financovány.
Třetím tématem byla koordinovaná roční revize obrany členských států CARD, kterou v tomto
období provádí Evropská obranná agentura. Revize CARD představuje dle Rady stěžejní nástroj při
spouštění dalších projektů PESCO.
Rada dále podpořila práci na vojenské mobilitě, včetně její standardizaci s obdobnými požadavky
v rámci NATO. Dále se ministři věnovali civilním misím SBOP, které přispívají k dosažení
strategických cílů EUGS. Vedle dalšího Rada též vyzvala ke zlepšení financování společných nákladů
pro mise a operace SBOP a mechanismu Athena.

Pokračování jednání o syrském mírovém procesu v Astaně
Sedmé kolo jednání o Sýrii v Astaně
Ve dnech 29. a 30. října 2017 se v Astaně uskutečnilo v pořadí už sedmé kolo jednání o Sýrii. Mírová
jednání v kazašské metropoli probíhají od ledna tohoto roku z iniciativy Ruska, Íránu a Turecka.
Dosud nejvýraznějším výsledkem byla dohoda o vytvoření bezpečných zón a rozmístění společných
mírových sborů na vybraných místech země. Vysoká představitelka Federica Mogheriniová i
zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura v minulosti vyjádřili astanským jednáním podporu. 27
Říjnového setkání se zúčastnili zástupci syrské vlády i opozice, Íránu, Jordánska, Ruska a Turecka,
jakož i amerického ministerstva zahraničí a OSN. Účastníci se shodli na nutnosti udržení a
rozšiřování bezpečných zón. Diskutovali o humanitárních otázkách, především výměně válečných
zajatců, hledání nezvěstných osob a předání těl zabitých. Konsensus v humanitárních otázkách
nicméně nalezen nebyl. Zatímco představitelé syrské vlády zdůrazňovali téma bezpečných zón,
zástupci opozice se zaměřovali spíše na výměnu zajatců. Obvinili vládu a Írán z toho, že brání
dosažení dohody v této věci. V Astaně také padl návrh na svolání kongresu národního dialogu a
smíření. S touto iniciativou přišla ruská strana s tím, že je připravena zajistit organizaci kongresu
v Soči. Syrská vláda návrh vítá, opozice je zdrženlivá. 28
Írán, Rusko a Turecko v rámci jednání vydaly společné prohlášení, v němž zopakovaly podporu
svrchovanosti, nezávislosti, jednoty a územní celistvosti Sýrie a zdůraznily pozitivní výsledky
předchozích jednání. Dále konstatovaly, že syrský konflikt by měl být vyřešen politickými
prostředky v souladu s rezolucí OSN č. 2254 z roku 2015, a to i prostřednictvím kongresu národního
dialogu, který by doplňoval ženevská jednání. V prohlášení se rovněž zmiňuje nutnost navyšování
humanitární pomoci a realizace humanitárních kroků, jako je výměna zajatců či předání těl. Další
kolo astanského mírového procesu se uskuteční v druhé půli prosince. 29 Zároveň Staffan de
Mistura oznámil, že je na 28. listopad do Ženevy svoláno setkání syrské vlády a opozice. 30 Ty mají
pokračovat až do poloviny prosince.

27

Viz Přehled SZBP EU 09/2017. Dostupné z: http://www.psp.cz/doc/00/13/83/00138312.pdf.
Latest Syrian peace talks in Astana focus on humanitarian issues. Astanatimes.com [online], 02/11/2017 [cit.
2017-11-17]. Dostupné z: https://astanatimes.com/2017/11/latest-syrian-peace-talks-in-astana-focus-onhumanitarian-issues/.
29
Joint statement by Iran, Russia and Turkey on the International Meeting on Syria in Astana 30-31 October 2017.
MID.ru [online], 31/10/2017 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2927578.
30
Next round of Syria talks in Geneva set for Nov 28: U.N. envoy. Reuters.com [online], 26/10/2017 [cit. 2017-1117]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-talks/next-round-of-syria-talks-in-genevaset-for-nov-28-u-n-envoy-idUSKBN1CV2TQ.
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Prezidentská jednání v Soči
Dne 21. listopadu se v Soči uskutečnilo setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho syrským
protějškem Bašárem Asadem. Schůzky se zúčastnili i nejvyšší představitelé ruského ministerstva
obrany a generálního štábu. Oba prezidenti konstatovali výrazný pokrok v řešení syrského konfliktu
a zdůraznili pozitivní roli tzv. astanského mírového procesu v konsolidaci situace. Podle Putina je
za současné situace nejdůležitější završení vojenských operací proti bojovníkům tzv. Islámského
státu a řešení politické situace v zemi, které by mělo probíhat pod patronátem OSN. Asad ocenil
aktivní roli Ruska v řešení konfliktu a podporu syrské teritoriální integrity a suverenity. Syrská vláda
se podle slov prezidenta spoléhá na ruskou pomoc při zajištění nevměšování vnějších aktérů
do politického procesu v zemi. Zopakoval také, že je připraven vést dialog se všemi
zainteresovanými stranami. 31
Hned 22. listopadu došlo i k trojstrannému setkání prezidentů Íránu, Ruska a Turecka. Právě tyto
státy jsou iniciátory astanského procesu, zahájeného v lednu tohoto roku. Hasan Rúhání, Vladimir
Putin a Recep Tayyip Erdogan se shodli na tom, že vyjednávání v kazašské Astaně budou
pokračovat, a zároveň společně podpořili svolání Syrského kongresu národního dialogu, jenž by
měl proběhnout v Soči v následujících týdnech. Podle Putina, který ruský návrh na svolání kongresu
nedávno představil, by se akce měli zúčastnit zástupci různých syrských politických stran, domácí
i exilové opozice, etnických a náboženských skupin. Cílem kongresu je široká diskuse o dalším
směřování Sýrie, o podobě nové ústavy, politických reformách a organizaci voleb pod dozorem
OSN. Na trilaterálním jednání se hovořilo rovněž o poválečné rekonstrukci země, o obnovení
infrastruktury, průmyslu, zemědělství, obchodu, sociálních služeb apod. Putin zdůraznil, že je třeba
navyšovat objem humanitární pomoci, odminovat celé území státu a chránit historické a kulturní
dědictví, jež v posledních letech kvůli probíhajícímu konfliktu výrazně utrpělo. Prezidenti doufají,
že se situaci v regionu podaří stabilizovat a normalizovat. 32
Ve dnech 22. – 24. listopadu se v saúdskoarabském Rijádu setkali zástupci syrské opozice. Jejich
setkání přineslo dohodu o vytvoření společné delegace na mírové rozhovory pod vedením OSN
v Ženevě. Zároveň setkání přineslo shodu na hlavním opozičním vyjednavači Nasr al-Harírim. 33
Delegáti také souhlasili, že se ženevských rozhovorů budou účastnit bez ohledu na projednávaná
témata.
Jednání v institucích EU
O nutnosti politického řešení konfliktu se hovoří i ve stanovisku EU, které 7. listopadu vydala
vysoká představitelka Mogheriniové a které reagovalo na společnou zprávu Organizace pro zákaz
chemických zbraní (OPCW) a OSN z 26. října 2017. 34 Zpráva uvádí, že syrská vláda je zodpovědná
celkem za čtyři útoky, během nichž byly použity chemické zbraně, zatímco užití chemických zbraní
31

Путин и Асад обсудили политическое урегулирование в Сирии. TASS.ru [online], 21/11/2017 [cit. 2017-11-25].
Dostupné z: http://tass.ru/politika/4744970.
32
Лидеры РФ, Ирана и Турции приняли заявление по сирийскому урегулированию. TASS.ru [online],
22/11/2017 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z:http://tass.ru/politika/4750955.
33
KALIN, Stephen, Al-KHALIDI, Suleiman. Syrian opposition picks chief negotiator ahead of new Geneva talks.
Reuters.com [online], November 24, 2017 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/usmideast-crisis-syria-opposition/syrian-opposition-picks-chief-negotiator-ahead-of-new-geneva-talksidUSKBN1DO2CC.
34
Seventh report of the Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism. UN.org [online], 26/10/2017 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/904.
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jednotkami tzv. Islámského státu bylo zatím potvrzeno ve dvou případech. Vysoká představitelka
jménem EU tyto útoky rázně odsoudila a zdůraznila, že použití chemických zbraní je porušením
mezinárodního práva a jako takové musí být přísně potrestáno. V této souvislosti EU zvažuje
uvalení sankcí na syrské představitele, kteří za nasazení chemických zbraní nesou odpovědnost. 35
Dne 17. listopadu Rada bezpečnosti OSN neprodloužila mandát pro vyšetřování použití
chemických zbraní v Sýrii (OPCW). 36 EU vydala stanovisko, ve kterém neprodloužení mandátu
odsoudila a označila ho za vážnou překážku pro vyšetření spáchaných zločinů. EU také lituje použití
veta v Radě bezpečnosti. EU i odmítá použití chemických zbraní státními i nestátními aktéry.
V případě jejich použití EU vyžaduje důsledné prošetření a potrestání takové činnosti; toho se kvůli
současnému zamítnutí prodloužení mandátu vyšetřovací mise nedá docílit. 37
Vysoká představitelka prostřednictvím stanoviska rovněž uvítala vytvoření společné opoziční
delegace. Dále potvrdila postoj EU k mírovým rozhovorům v Sýrii, jejichž stěžejní část musí
probíhat pod vedením OSN v Ženevě. Na těchto jednáních se má ustanovit dohoda mezi vládou a
opozicí o přechodné vládě, vytvoření nového ústavního systému země, konání svobodných voleb,
na jejichž průběh bude dohlížet OSN. EU i nadále pokračuje v politickém a praktickém jednání
ke snížení vážné humanitární situace v zemi. 38

Setkání EU a zemí střední Asie
Popis problematiky
Dne 10. listopadu se v uzbeckém Samarkandu konalo 13. setkání ministrů EU a středoasijských
zemí. Zúčastnili se ho ministři zahraničí Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a
Uzbekistánu spolu s vysokou představitelkou Mogheriniovou a komisařem pro mezinárodní
spolupráci a rozvoj Nevenem Mimicou.
Představitelé států regionu ocenili spolupráci s EU a její závazek podílet se na stabilitě a prosperitě
Střední Asie v souladu s unijní strategií přijatou v roce 2007. 39 Konají se pravidelné schůzky
rezortních ministrů států EU a Střední Asie, které napomáhají sdílení zkušeností, rozšiřování
vzájemného porozumění a efektivitě kroků týkajících se společných problémů. Na setkání
v Samarkandu se diskutovalo o regionálních i mezinárodních otázkách, bezpečnostní situaci
ve Střední Asii i EU a společných výzvách. Účastníci se v této souvislosti shodli na nutnosti
pokračovat v podpoře Afghánistánu.
35

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the use of chemical weapons in Syria.
Consilium.europa.eu [online], 07/11/2017 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/07/hr-declaration-on-the-use-of-chemicalweapons-in-syria/#.
36
Security Council Fails to Renew Mandate of Joint Investigative Mechanism on Chemical Weapons Use in Syria, as
Permanent Member Casts Veto. UN.org [online], 24 October 2017 [cit. 2017-12-11]. Dostupné z:
https://www.un.org/press/en/2017/sc13040.doc.htm.
37
Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the investigation of chemical weapons use in Syria.
Consilium.europa.eu [online], 24/11/2017 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/24/declaration-by-the-high-representative-onbehalf-of-the-eu-on-the-investigation-of-chemical-weapons-use-in-syria/.
38
Statement by the HR/VP Federica Mogherini on the Conference of the Syrian Opposition in Riyadh,
EEAS.europa.eu [online], 25/11/2017 [cit. 2017-12-12]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/36219/statement-hrvp-federica-mogheriniconference-syrian-opposition-riyadh_en.
39
The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership. EEAS.europa.eu [online], 31/05/2007 [cit. 2017-11-19].
Dostupné z: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_10113_2007_init_en.pdf.
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Tématem rozhovorů byly také hospodářské otázky a možnosti rozvoje jednotlivých ekonomik.
Ministři zdůraznili propojenost bezpečnosti, migrace, klimatických změn a udržitelného
hospodářského rozvoje i přínos transparentních pravidel a elektronizace státní správy pro příznivé
podnikatelské prostředí, které je podmínkou úspěšného rozvoje. Shoda panovala v otázce
posilování demokracie, ochrany lidských práv, základních svobod a vlády práva jakožto
předpokladu efektivního boje s extremismem, terorismem a narkomafií. 40
Podle účastníků by v následujících letech měla být věnována pozornost posílení ekonomického,
dopravního a přepravního potenciálu regionu, čemuž mají napomoci zvláštní programy zaměřené
na zlepšování investičního prostředí, efektivitu celní správy i rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím
vzdělání, zaměstnanosti a podpory malých a středních podnikatelů. Spolupráce by se měla zaměřit
také na efektivní využívání vodních a energetických zdrojů a zlepšování životního prostředí.
Zástupci středoasijských států ocenili pokračující finanční podporu regionu ze strany EU. V období
2014 až 2020 činí celková výše této podpory více než 1 miliardu eur. 41 Uvítali také výzvu Rady EU
k vypracování nové unijní strategie ve vztahu ke Střední Asii do konce roku 2019. Další setkání
v tomto formátu se uskuteční v průběhu příštího roku v Bruselu. 7. prosince pak v Bruselu
proběhne rezortní setkání ministrů spravedlnosti. 42

Revize existujících asociačních dohod – Chile a Mexiko
Popis problematiky
Asociační dohoda mezi EU a Chile vstoupila v platnost v roce 2003. Dohoda upravuje politickou,
ekonomickou a obchodní spolupráci. EU klade důraz na témata lidských práv, demokracie,
právního států a dobrého vládnutí. V hospodářských tématech EU podporuje zahrnující a
udržitelný růst. Stranou nezůstává ani spolupráce v otázkách klimatických změn a podpora
jihoamerických zemí v zavádění opatření snižujících emise. 43
Jednání v institucích EU
Dne 16. listopadu EU a Chile formálně zahájily jednání o modernizaci existující asociační dohody.
Modernizace by měla spočívat v rozšiřování oblastí spolupráce (vesmírný výzkum, sociálně-vědní
výzkum, správa oceánů, digitální politika, připravenost na přírodní katastrofy). V hospodářské
oblasti se obě strany chtějí zaměřit na pomoc malým a středním podnikům, opatření proti korupci
a podpora obchodu. 44

40

Joint Communiqué: European Union - Central Asia Foreign Ministers’ Meeting “EU and Central Asia: Working for a
Safer and More Prosperous Future Together”. EEAS.europa.eu [online], 10/11/2017 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35423/joint-communiqu%C3%A9-european-unioncentral-asia-foreign-ministers%E2%80%99-meeting-%E2%80%9Ceu-and-central-asia_en.
41
EU is the leading donor in Central Asia. EEAS.europa.eu [online] [cit. 2017-11-19]. Dostupné z:
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eu-central_asia_cooperation_infographic.pdf.
42
Joint Communiqué: European Union - Central Asia Foreign Ministers’ Meeting “EU and Central Asia: Working for a
Safer and More Prosperous Future Together”. EEAS.europa.eu [online], 10/11/2017 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35423/joint-communiqu%C3%A9-european-unioncentral-asia-foreign-ministers%E2%80%99-meeting-%E2%80%9Ceu-and-central-asia_en.
43
Chile and the EU. EEAS.europa.eu [online], 11/05/2016 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/delegations/chile_en/18359/Chile%20and%20the%20EU.
44
EU and Chile launch the negotiations for a modernised Association Agreement. EEAS.europa.eu [online],
16/11/2017 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/35734/eu-and-chile-launch-negotiations-modernised-association-agreement_en.
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Páté kolo jednání EU-Mexiko
V Bruselu také proběhlo páté kolo jednání o modernizaci dohody o ekonomickém partnerství,
politické koordinaci a spolupráci (globální dohoda) s Mexikem. Vlastní globální dohoda vstoupila
v platnost v roce 2000. V roce 2016 bylo zahájeno jednání o její modernizaci. 45 Páté kolo přineslo
shodu na politickém dialogu a spolupráci. Vzhledem ke shodě obou stran na ustanoveních
modernizované smlouvy bylo svoláno šesté kolo, na němž by měla jednání být uzavřena. 46
Blíže k ekonomickým souvislostem sjednávání revizí obou dohod viz též Přehled ekonomických
událostí v EU. 47

Summit Východního partnerství
Popis problematiky
Stěžejním cílem evropské politiky sousedství (European neighbourhood policy, ENP) je posilování
partnerství mezi členskými státy EU a sousedními státy, udržení sousedských vztahů, prosperity,
stability a bezpečnosti. Součástí spolupráce je důraz na základní hodnoty – právní stát, demokracie,
dodržování lidských práv. ENP byla zahájena v roce 2003. Po neúspěšném summitu Východního
partnerství (EaP) ve Vilniusu na podzim 2013, na němž nepodepsání sjednaných asociačních dohod
oznámila Ukrajina a Arménie, se vývoj ENP zaměřil na revizi politiky s důrazem zaměření
na potřeby jednotlivých zemí. 48
Jednání v institucích EU
Dne 24. listopadu 2017 se v Bruselu uskutečnil pátý summit EaP, a to za účasti předsedů vlád či
prezidentů členských států EU a zemí EaP (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko,
Ukrajina), předsedy EK Jeana-Clauda Junckera, předsedy ER Donalda Tuska, Vysoké představitelky
Federiky Mogheriniové, komisaře pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření
Johannese Hahna a komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové.
Bruselský summit navázal na programové priority summitu předchozího, který se konal v Rize
v roce 2015. Tam byla dohodnuta prioritní spolupráce v oblasti 1) ekonomického rozvoje a
vytváření lepších obchodních příležitostí; 2) posilování institucí a dobrého vládnutí; 3) posilování
dopravní a energetické propojenosti a ochrany životního prostředí; 4) rozvoje mobility a
vzájemných kontaktů. Předseda EK Juncker v této souvislosti připomněl, že EU v zemích EaP dosud
pomohla vytvořit na 10 tisíc pracovních míst, vyškolit 20 tisíc lidí a poskytnout více než 100 tisíc
úvěrů soukromým společnostem. Zlepšila rovněž přístup k bezplatným právním službám,
investovala do dopravního spojení, podporovala genderovou rovnost a umožnila tisícům studentů
stáže na univerzitách v členských státech EU.
V Bruselu bylo nyní stanoveno celkem dvacet priorit, které by měly být splněny do roku 2020. Mezi
nimi figuruje rozšíření podpory občanské společnosti, podpora malých a středních podnikatelů,
poskytování úvěrů v místních měnách ve spolupráci s hlavními mezinárodními finančními
45
Mexico and the EU. EEAS.europa.eu [online], 12/05/2016 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/14897/mexico-and-eu_en.
46
The fifth round of negotiations to modernise the political and cooperation aspects of the Mexico-EU Global
Agreement was held in Brussels. EEAS.europa.eu [online], 16/11/2017 [cit. 2017-12-08]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35748/fifth-round-negotiations-modernise-politicaland-cooperation-aspects-mexico-eu-global_en.
47
Eurozóna +. ISSN 2533-4158. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12.
48
K revizi viz Přehled SZBP EU 11/2015, s. 6–7. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77704.
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institucemi, rozvoj vzájemného obchodu a dopravního spojení, podpora digitalizace, usnadnění
přístupu k internetu a unijním roamingovým tarifům, výrazná podpora mládeže a vzdělání či
vypracování nové komunikační strategie. 49 EU bude nadále podporovat vytváření nových
pracovních míst, posilování vlády práva a protikorupčních mechanismů, provádění reforem
v oblasti justice a bezpečnosti, bude usilovat o harmonizaci digitálních trhů, prosazovat orientaci
na obnovitelné zdroje energie i vízovou liberalizaci. 50
Na summitu byla rovněž přijata společná deklarace, v níž se účastníci zavázali posilovat demokracii,
vládu práva, lidská práva a základní svobody, principy a normy mezinárodního práva, respektovat
teritoriální integritu, nezávislost a suverenitu participujících států, vyjádřili znepokojení
z pokračujícího porušování mezinárodního práva a vyzvali k mírovému urovnání nevyřešených
konfliktů v regionu. 51 Předseda ER Tusk na závěr summitu prohlásil, že považuje projekt EaP
za úspěšný a že je potřeba v něm pokračovat navzdory hrozbám, jimž státy regionu musejí čelit.
V té souvislosti odsoudil ruskou agresi vůči Ukrajině a zdůraznil, že EU nikdy neuzná ilegální anexi
Krymu. 52 Příští summit EaP je naplánován na rok 2019.
Rada prodloužila mandát poradní mise EU na Ukrajině (EUAM Ukraine). Mise poskytuje asistenci
ukrajinským úřadům při reformě bezpečnostního sektoru (policie, bezpečnostní služby, soudnictví
a státní zastupitelství). Rada misi prodloužila do konce května 2019. Výdaje na misi byly stanoveny
ve výši 32 milionů EUR. 53
Nová dohoda s Arménií
V rámci summitu došlo také k podpisu znění všeobecné a posílené dohody o partnerství mezi EU
a Arménií. 54 Sjednání této dohody bylo zahájeno v prosinci 2015 a jednání o znění byla uzavřena
v únoru letošního roku. 55 Arménie se na podzim 2013 rozhodla nepodepsat již sjednanou asociační
dohodu. Současná dohoda namísto přidružení (v podobě asociační dohody) přináší posílené
partnerství. Tento postoj vychází z revidované politiky sousedství.
Vlastní dohoda, založená na sdílení principů demokracie, lidských práv a právního státu, přináší
posílené partnerství v následujících oblastech:
−

Zlepšení investičního prostředí prostřednictvím zlepšování právního rámce umožní přístup
arménských produktů na společný trh, pro firmy z EU se otevře možnost zřizovat svoje pobočky
v zemi. Jednotlivými opatřeními jsou vznik nezávislého úřadu pro dohled na trhem a posílení

49

2017 Eastern Partnership Summit: Stronger together. Europa.eu [online], 24/11/2017 [cit. 2017-11-29]. Dostupné
z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4845_en.htm.
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20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. Consilium.europa.eu [online] [cit. 2017-11-29].
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stability a předvídatelnosti podnikatelského prostředí. V souvislosti s bodem o ochraně životního
prostředí a zavádění nových technologií získávání energie bude podporována také zaměstnanost
v těchto oblastech.
Posílení občanské společností prostřednictvím nezávislé občanské platformy povede
k nezávislému dohledu nad zaváděním opatření spojených s dohodou.
EU zvýší svůj příspěvek vysokému školství v Arménii a dále také posílí spolupráci arménských,
evropských a amerických výzkumných pracovišť.
EU a Arménie posílí spolupráci v oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu.
Vytvoření transparentních pravidel pro veřejné investování sníží možnost korupce a diskriminace.
Arménie se zavázala vytvořit nová pravidla pro nakládání s veřejnými financemi.
Ochrana spotřebitele a kvalita zboží by se měla v Arménii přibližovat standardům EU.
Spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí směřuje k přijetí standardů EU v této oblasti a
rovněž zavádění technologií nových zdrojů energie. 56

Setkání ministrů zahraničí asijských států a EU
Popis problematiky
Od roku 1996 probíhá jednou za dva roky setkání Asie-Evropa (Asia-Europe Meeting, ASEM).
Za Evropu se setkání účastní všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. Ministerská setkání i
na úrovni ministrů zahraničí se konají v mezidobí.
Na setkání v roce 2016 přijala skupina společnou deklaraci o zavádění opatření souvisejících se
vstupem do třetího tisíciletí (budování porozumění a posilování mezilidských vztahů, spolupráci
v oblasti celosvětových výzev, podpora multilateralismu, infrastrukturní projekty) a spolupráce
v oblasti boje proti nadnárodnímu terorismu. 57
Jednání v institucích EU
Ve dnech 20. a 21. listopadu proběhlo v Myanmaru jednání ministrů zahraničí skupiny ASEM.
Jednání přineslo společné stanovisko o posílení partnerství pro mír a udržitelný rozvoj. První část
stanoviska se věnuje podobám partnerství a jednotlivým iniciativám pro propojení Asie a Evropy.
Fyzická infrastruktura, na jejímž budování se podílejí také ostatní organizace (například Euroasijská
ekonomická unie), stojí ve stejném zájmu jako propojení Evropy a Asie prostřednictvím digitálních
technologií. Jako pilotní projekt pro posilování propojení byla vyzdvižena Transeuroasijská
informační síť. Vedle toho skupina vyzdvihla roli turismu pro navazování mezilidských kontaktů.
Druhou oblastí je spolupráce v oblasti podpory stability, bezpečnosti a míru. Skupina zdůraznila
roli OSN a jejích hodnot (lidská práva, právní stát). Spolupráce má směřovat k zajištění regionálního
i mezinárodního míru. Ministři se věnovali situaci na Korejském poloostrově, Ukrajině, v Libyi a
Sýrii a podpořili stabilizaci Afghánistánu (proces usmíření musí být veden především afghánským
lidem).
Třetí oblastí společné deklarace je udržitelný rozvoj. Ministři podpořili výměnu informací,
zkušeností a dobrých příkladů v klíčových politických sektorech (hospodářství i životní prostředí).
Podpora světového obchodu podle pravidel Světové obchodní organizace je předpokladem
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celosvětového rozvoje. Dalšími tématy této části jsou spolupráce v oblasti energetiky a ochrany
životního prostředí. 58
V příloze stanoviska jsou konkrétní závazky skupiny při propojování obou světadílů a jejich časový
harmonogram v roce 2018. Dále potom kalendář dalších setkání a iniciativ, která proběhla v roce
2017.
Jednání k situaci v Arakanském státě
Na okraj setkání proběhlo také jednání o situaci muslimské menšiny Rohingů v Myanmaru/Barmě.
Ministři měli možnost se seznámit se situaci v Arakanském státě; o tom je informovala
myanmarská ministryně zahraničí Aun Schan Su Ťij. Předmětem diskuze se stal přístup
humanitárních pracovníků do regionu. 59 Vysoká představitelka Mogheriniová v této souvislosti
uvedla, že EU vyzývá k ukončení veškerého násilí, vládě práva bez jakýchkoli předsudků a zajištění
humanitárního přístupu do oblasti. 60

Summit EU-AU
Popis problematiky
EU i kvůli trvajícímu migračnímu tlaku považuje spolupráci s africkými státy za stěžejní pro
předcházení neřízené i nelegální migrace. Agenda jednání EU s Africkou unií se ale neomezuje
pouze na otázky spojené s migrací. Vedle toho se obě organizace snaží spolupracovat při
−
−
−
−
−
−

zavádění opatření proti náboženskému terorismu, který ohrožuje několik afrických států,
opatření proti organizovanému zločinu,
asistenci při obnově zhroucených států a zavádění nástrojů právního státu a vládnutí,
hospodářské spolupráci,
ochraně životního prostředí a předcházení vlivu klimatických změn na obyvatele a
vzdělávání a možnosti legální ekonomické migrace

Pro zavádění těchto opatření chce EU poskytnout africkým státům v letech 2014–2020 31 miliard
EUR. 61 Jedna třetina přímých investic v Africe pochází ze zemí EU. EU je rovněž bezpečnostní
partner; v Africe realizuje 7 civilních a vojenských misí SBOP. 62
Jednání v institucích EU – summit EU-AU
Ve dnech 29. a 30. listopadu proběhl v Abidžanu 5. summit EU a Africké unie (AU). Již před konáním
summitu oznámila EP vysoká představitelka priority EU, o jejichž diskuzi při setkání bude usilovat.
Obecně se jednalo o posílené a obnovené partnerství mezi evropskými a africkými státy zaměřené
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na spolupráci ve všech oblastech. 63 Summit přinesl společnou deklaraci. 64 Stěžejní zprávou
deklarace je spolupráce za účelem posilování nastupující mladé generace lidí, zajištění zahrnujícího
růstu a udržitelného rozvoje. Strany se zavázaly spolupracovat i společně s dalšími aktéry.
Hospodářský růst a rozvoj se obě strany budou snažit podporovat i prostřednictvím vytvoření
podmínek volného obchodu v rámci Afriky a vytvoření dohody o kontinentálním volném obchodu
a zavádění opatření pro infrastrukturní rozvoj. S tím souvisí dále vzdělání a rozvoj schopností.
Dalším tématem je spolupráce v při zajištění odolnosti států a společností, míru a bezpečnosti.
S tím souvisí také téma dobrého vládnutí a opatření pro řízení migrace a legální mobility. Obě
strany také budou spolupracovat v oblasti klimatických změn a ochrany životního prostředí.
Deklarace stanovuje klíčové priority pro následující období:
−
−
−
−

investice do lidí (vzdělání, věda, technologie, rozvoj schopností);
posílení odolnosti, bezpečnosti, míru a vládnutí;
migrace a mobilita;
poskytnutí prostředků pro africkou strukturální obnovu a další rozvoj.

Deklarace obsahuje k jednotlivým bodům konkrétní specifikaci opatření.
Jednání dále přineslo shodu mezi generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem, předsedou
komise AU Moussa Faki Mahamatem a předsedou EK Junckerem o konkrétních opatřeních
v oblasti migrace. Do Libye budou vyslány společné operační skupiny OSN-AU-EU za účelem
ochrany a záchrany běženců, bude zrychlena asistence, vytipování osob s nárokem na mezinárodní
ochranu a zrychlen proces navracení osob bez tohoto nároku. Tato činnost bude navazovat na již
existující spolupráci a činnost, kterou vykonává v Libyi Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). 65
Migraci se věnuje společné stanovisko EU a AU k situaci v Libyi. Obě strany se shodly na nutnosti
dále poskytovat asistenci běžencům v Libyi. Vedle poskytnutí okamžité asistence osobám v nouzi
jsou další priority namířeny na potírání organizovaného zločinu (převaděčství, pašeráctví) a
odstraňování příčin neřízené migrace. 66

Obnovení rozhovorů Moldavsko-Podněstří
Popis problematiky
V polovině listopadu 2017 oznámila moldavská a podněsterská strana obnovení vyjednávání
o normalizaci vztahů. Předmětem rozhovorů, které proběhnou ve dnech 28. a 29. listopadu
ve Vídni ve formátu 5+2. Obnovení rozhovorů sjednali moldavský vicepremiér pro reintegraci a
zmocněnec pro jednání s Podněstřím Gheorghe Balan a hlavní velvyslanec Podněstří Vitaly
Ignatiev. 67 Předmětem jednání by měla být již v minulosti projednávaná témata. Průběh jednání
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ve Vídni ocenil zvláštní reprezentant OBSE. Na jednání byl uzavřen Vídeňský protokol, který
obsahuje ujednání o představení konkrétních kroků a opatření k zavedení v roce 2018. 68
Součástí připravovaných dohod bylo rovněž otevření mostu přes řeku Dněstr mezi obcemi Gura
Bicului a Bicioc pro osobní automobilovou dopravu. Otevření mostu se zúčastnili premiér Pavel
Filip a představitel regionu Podněstří Vadim Krasnoselski; dále potom zástupci států 5+2. Dle
prohlášení představitelů se jedná o stěžejní krok pro obnovení volného pohybu osob a zboží mezi
oběma břehy řeky. Podněsterská strana ale zahájila provoz celní kontroly na levém břehu. Další
režim provozu bude diskutován na zasedání na konci listopadu. 69
Jednání v institucích EU
Moldavsko je zapojeno do Východního partnerství Evropské politiky sousedství (Eastern
Partnership, EaP). EU poskytuje zemi podporu v podobě naplňování konkrétních cílů v souladu s cíli
dalších mezinárodních organizacích a mezinárodní rozvojové asistence. Za specifický cíl považuje
vyřešení sporu mezi centrální vládou a separatistickou republikou v Podněstří. Řešení sporu je
náplní skupiny 5+2, která vznikla pod vedením Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE) a zahrnuje Moldavsko, Podněstří, Rusko, Ukrajinu a OBSE a jako pozorovatele Spojené státy
americké a EU. 70
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