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Agenda SZBP EU a vnější činnost
Neformální zasedání Evropské rady
V předvečer summitu EU – západní Balkán ve slovinském Brdu pri Kranju dne 5. října proběhlo
neformální zasedání Evropské rady (ER). Její členové se především zabývali globální rolí EU. Mezi
silné stránky Unie, jak připomněla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, patří role
největšího světového obchodního bloku, přední postavení v boji proti klimatickým změnám
a pozice respektované „normativní síly“.1 V souvislosti se slabými stránkami EU zdůraznil předseda
ER Charles Michel potřebu omezení závislosti a zvýšení odolnosti v energetice, digitální oblasti,
kybernetické bezpečnosti, polovodičích a dalších oblastech.
Ve světle událostí v Afghánistánu a dohody Aukus lídři poté diskutovali o bezpečnosti a obraně EU.
Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell má v listopadu
2021 předložit návrh Strategického kompasu, který má být následně projednán na zasedání ER
v prosinci 2021 a schválen v březnu 2022. Mezitím bude ER usilovat o nové politické prohlášení
s NATO (před summitem NATO plánovaným na červen 2022). Přestože mezi členy ER panuje
politická shoda o potřebě prohlubování evropské obranné spolupráce, NATO je považováno
za „základní kámen“ bezpečnosti EU.2 Na základě společného prohlášení pěti členských států (ČR,
Francie, Rumunska, Řecka a Španělska)3 pak ER v krátkosti projednala problematiku růstu cen
energií. Jak uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron, ceny energií jsou nejen otázkou
světového trhu, ale také geopolitickým problémem pro EU.4
V závěrech ústně prezentovaných předsedou ER Charlesem Michelem je kladen důraz na níže
uvedená témata:




multilateralismus a spolupráce se spojenci a podobně smýšlejícími partnery (především
USA a NATO);
posílení odolnosti EU snížením jejích kritických závislostí;
zvýšení schopnosti EU jednat samostatněji v oblasti bezpečnosti a obrany EU i jako
hospodářská mocnost; v této souvislosti předseda Michel připomněl konsensus dosažený

1

Pracovní překlad autorky. Outcome of the meetings of EU leaders in Brdo pri Kranju on 5-6 October 2021.
Europarl.europa.eu [online]. European Parliamentary Research Service (EPRS), 13/10/2021 [cit. 2021-10-14].
Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694230/EPRS_BRI(2021)694230_EN.pdf,
s. 2
2
Pracovní překlad autorky. Outcome of the meetings of EU leaders in Brdo pri Kranju on 5-6 October 2021.
Europarl.europa.eu [online]. European Parliamentary Research Service (EPRS), 13/10/2021 [cit. 2021-10-14].
Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694230/EPRS_BRI(2021)694230_EN.pdf,
s. 3
3
Common Statement of Nadia Calviño, Spanish First Vice-President and Minister for the Economy and Digital
Transformation, Bruno Le Maire, French Minister for the Economy, Finance and the Recovery, Alena Schillerová, Czech
Minister of Finance, Christos Staikouras, Greek Minister of Finance, Dan Vîlceanu, Romanian Minister of Finance.
Politico.eu
[online],
9/2021
[cit.
2021-10-14].
Dostupné
z:
https://www.politico.eu/wpcontent/uploads/2021/10/06/Common-Statement-Energy-prices-2-1.pdf
4
Outcome of the meetings of EU leaders in Brdo pri Kranju on 5-6 October 2021. Europarl.europa.eu [online].
European Parliamentary Research Service (EPRS), 13/10/2021 [cit. 2021-10-14]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694230/EPRS_BRI(2021)694230_EN.pdf
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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v rámci Nové strategické agendy 2019–2024 o významu „důraznější a efektivnější“ Unie
těžící z pevných strategických partnerství;5
prosazování vlastních zájmů EU, zejména ve vztahu k Číně, kterou EU považuje
za konkurenta, partnera a systémového soupeře (dle Strategického výhledu – EU–Čína
z roku 20196); v tomto kontextu upozornil vysoký představitel na rostoucí bipolaritu USA–
Čína.7

Předčasné parlamentní volby v Iráku
Dne 10. října 2021 se uskutečnily předčasné volby do iráckého parlamentu. Parlamentní volby se
konaly v Iráku od svržení vlády Saddáma Husajna již po šesté, poprvé se však uskutečnily
v předčasném termínu. Předčasné volby byly vyhlášeny na základě slibu premiéra Mustafy
Kazímího v souvislosti s rozsáhlými demonstracemi vedenými občanskou společností a převážně
mladými lidmi, kteří již od roku 2019 protestují proti korupci ve státní správě, narůstající
nezaměstnanosti a nefunkčním státním službám. Volby se uskutečnily dle nového volebního
zákona přijatého v roce 2020. Volby do 329členného parlamentu se konají na základě systému
jediného nepřenositelného hlasu (Single Non Transferable Vote – SNTV), dle kterého voliči
disponují jedním hlasem, který udělují jednomu konkrétnímu kandidátovi v rámci jednoho z 83
vícemandátových volebních obvodů. V rámci volebního obvodu poté vítězí kandidáti, kteří získali
nejvyšší počet hlasů. Kandidáti jsou voleni na období čtyř let. Z celkového počtu 329 mandátů musí
být zároveň 83 mandátů (25 %) vyčleněno pro ženy a 9 pro zástupce menšin8. Platná legislativa
nestanovuje žádná kritéria pro vymezení volebních obvodů a ani nedefinuje příslušný orgán, který
by vymezení provedl. Tato skutečnost, společně s faktem, že od roku 1997 se v Iráku neuskutečnilo
sčítání lidu a nejsou tak dostupné žádné spolehlivé demografické údaje, znemožňuje posouzení,
zda aktuální vymezení volebních obvodů zaručuje rovnost hlasů.9 Volby byly poznamenány
historicky nízkou volební účastí, která činila přibližně pouhých 41 %. Řada politických aktivistů
a zástupců mládeže vyzvala k bojkotu voleb na základě informací o pronásledování opozičních
kandidátů. Volbám dominovala soutěž mezi tradičními politickými subjekty, které jsou přítomné
5

Nová strategická agenda 2019–2024. Consilium.europa.eu [online]. Evropská rada, 6/2019 [cit. 2021-10-14].
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-20192024/
6
Text dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0005&from=CS
7
Závěry prezentované ústně předsedou Charlesem Michelem po neformálním zasedání členů Evropské rady v Brdu
pri Kranju (Slovinsko). Consilium.europa.eu [online], 6/10/2021 [cit. 2021-10-12]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/10/06/oral-conclusions-drawn-by-presidentcharles-michel-following-the-informal-meeting-of-the-members-of-the-european-council-in-brdo-pri-kranjuslovenia/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Oral+conclusions+drawn+by+President+Charles+Michel+following+the+
informal+meeting+of+the+members+of+the+European+Council+in+Brdo+pri+Kranju%2c+Slovenia
8
5 mandátů je vyčleněno pro zástupce křesťanské menšiny (ve volebních obvodech v Bagdádu, Duhoku, Irbílu,
Kirkúku, Ninive), 1 mandát pro zástupce jezídů (v obvodu v Ninive), 1 pro zástupce Mandejců (ve volebním obvodě
v Bagdádu), 1 pro zástupce Šabaků (ve volebním obvodu v Ninive) a 1 pro zástupce Kurdů (v obvodě Wásit). Zdroj:
Elections for Iraq’s Council of Representatives. Factsheet n. 1, General Background. Iraq.un.org [cit. 2021-20-10].
Dostupné z: https://iraq.un.org/sites/default/files/2021-08/Fact%20Sheet%201%20-%20Elections%20%20Rev8%20English.pdf.
9
European Union Election Observation Mission: Iraq. Parliamentary Elections – 10 October 2021, Preliminary
Statement.
Eeas.europa.eu
[online],
12/10/2021
[cit.
2021-20-10].
Dostupné
z:
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eom_iraq_2021_preliminary_statement_2.pdf.
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na politické scéně od roku 2003. Přesto, že poprvé mohli ve volbách kandidovat i nezávislí
kandidáti, mnozí odstoupili kvůli zastrašování a nedostatku finančních prostředků, nebo je
kooptovaly velké strany.10
Ve volbách zvítězila strana šíitského duchovního Muktady Sadra se ziskem 73 mandátů, na druhém
místě se umístila strana Pokrok (Taqaddum) předsedy parlamentu Muhammada Halbúsího se
ziskem 38 mandátů, následovaná koalicí Vláda práva bývalého premiéra Núrího al-Málikího se
ziskem 35 mandátů. Nezávislí kandidáti získali dohromady 37 mandátů. Z kurdských stran získala
33 mandátů Kurdská demokratická strana, 16 mandátů Vlastenecký svaz Kurdistánu a 9 mandátů
získalo opoziční kurdské hnutí Nová generace. Proíránská šíitská koalice Fatah získala 16 mandátů
a nová opoziční politická strana Imtidad, která vzešla z protestů v roce 2019, získala 9 mandátů.
Zastoupení v parlamentu získala mimo jiné také koalice podporovatelů bývalého premiéra Hajdara
Abádího se ziskem 4 mandátů a 1 mandát získalo hnutí Haquq, které podporuje militantní šíitské
hnutí Katáib Hizballáh (Brigády Boží strany)11.
Dle předběžných závěrů pozorovací mise Evropské unie (EU EOM), která byla na volby do Iráku
vyslána historicky poprvé, byly volby technicky dobře zvládnuté, soutěživé a ve velké míře poklidná
volební kampaň umožnila voličům činit informovaná rozhodnutí. Volební legislativa však ukládá
některá nepřiměřená omezení na volební právo, neexistence omezení výdajů na kampaň
negativně ovlivňuje rovné podmínky kandidátů a nebyla dostatečně zajištěna svoboda médií
a projevu během kampaně.12 K průběhu voleb se vyjádřil i vysoký představitel EU pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Ve svém prohlášení uvedl, že tyto volby znamenají
důležitý krok z hlediska konsolidace irácké demokracie a dlouhodobé stability. Úsilí iráckých
volebních orgánů a bezpečnostních sil zajistilo převážně pokojné a řádné hlasování, a to i přes
nízkou volební účast. Dále zopakoval hlavní závěry předběžné zprávy EU EOM a uvedl, že EU
zveřejní i komplexní zprávu z volební mise včetně doporučení ke zlepšení iráckého volebního
procesu. Vyjádřil také naději, že na základě výsledků voleb dojde k rychlému vytvoření
reprezentativní vlády, která bude reagovat na potřeby a aspirace iráckého lidu a zdůraznil, že je
důležité, aby všichni aktéři výsledky voleb přijali a případné námitky či nesrovnalosti byly rychle
řešeny pomocí dostupných postupů. Na závěr uvedl, že EU zůstane silným partnerem Iráku, jeho
stability a suverenity a těší se na úzkou spolupráci s příští vládou při provádění naléhavě
potřebných reforem, jak požaduje irácký lid.13

Summit EU – Ukrajina
Dne 12. října 2021 se v ukrajinském Kyjevě uskutečnil 23. summit EU – Ukrajina. Evropskou unii
na summitu zastupoval předseda Evropské rady Charles Michel, předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyenová a vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

10

Tamtéž.
Iraq’s October 2021 Election. Crsreports.congress.gov [online], 18/10/2021 [cit. 2021-21-10]. Dostupné z:
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11769.
12
European Union Election Observation Mission: Iraq. Parliamentary Elections – 10 October 2021, Preliminary
Statement.
Eeas.europa.eu
[online],
12/10/2021
[cit.
2021-20-10].
Dostupné
z:
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eom_iraq_2021_preliminary_statement_2.pdf.
13
Iraq: Statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell on the parliamentary elections.
Eeas.europa.eu
[online],
12/10/2021
[cit.
2021-20-10].
Dostupné
z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105496/iraq-statement-high-representativevicepresident-josep-borrell-parliamentary-elections_en.
11
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a místopředseda Komise Josep Borrell. Ukrajinu zastupoval její prezident Volodymyr Zelenskyj.
Představitelé opětovně potvrdili, že vztahům EU s Ukrajinou přikládají mimořádný význam
a vysoký představitel opětovně zdůraznil neutuchající politickou podporu svrchovanosti a územní
celistvosti Ukrajiny, jakož i politiku neuznání protiprávní anexe Krymu a uvedl, že EU bude i nadále
neochvějně podporovat uplatňování minských dohod. V průběhu summitu představitelé uzavřeli
tři významné dohody a na závěr zasedání vydali společné prohlášení14, které obsahuje rozsáhlý
dvoustranný program:15
1. Představitelé podepsali komplexní dohodu mezi EU a Ukrajinou o letecké dopravě, která
otevírá cestu pro „společný letecký prostor“ mezi EU a Ukrajinou založený na společných
vysokých standardech v důležitých oblastech, jako je bezpečnost letectví, ochrana před
protiprávními činy a uspořádání letového provozu. Dohoda také podpoří přístup na trh
a nabídne nové příležitosti pro spotřebitele a letecké společnosti na obou stranách.
2. V průběhu summitu bylo rovněž dokončeno přidružení Ukrajiny k programu Horizont
Evropa na období 2021 – 2027 s rozpočtem ve výši 95,5 miliard euro a programu Euratomu
pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021 – 2025 s rozpočtem ve výši 1,38 miliard
euro. Obou programů se nyní mohou zúčastnit ukrajinští výzkumní pracovníci a inovátoři
za stejných podmínek jako subjekty z členských států EU. Tato spolupráce v oblasti vědy,
výzkumu a inovací dále posiluje spojenectví mezi EU a Ukrajinou za účelem plnění
společných priorit, jako je souběžná ekologická a digitální transformace.
3. Během summitu bylo rovněž finalizováno přidružení Ukrajiny k programu Kreativní Evropa,
programu EU na podporu kulturních a kreativních odvětví na období 2021–2027.
Ukrajinské kulturní a tvůrčí organizace se nyní mohou zapojit do stěžejního evropského
programu s rozpočtem 2,44 miliardy eur, a to za stejných podmínek jako subjekty
z členských států EU.

Nová strategie EU pro Arktidu
Dne 13. října 2021 vydala Evropská komise a vysoký představitel EU pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku sdělení s názvem „Větší angažovanost EU ve prospěch mírové, udržitelné
a prosperující Arktidy“16. Sdělení nahradí společné sdělení „Integrovaná politika Evropské unie
pro Arktidu“, které bylo přijato 27. dubna 2016. Sdělení je výrazem snahy průběžně aktualizovat
politiku EU pro oblast Arktidy, která byla poprvé vypracována v roce 2008. Arktida má pro EU
klíčový význam z hlediska změny klimatu, surovin i geostrategického vlivu. Cílem předloženého
sdělení je reagovat na aktuální geopolitické, environmentální, hospodářské, bezpečnostní
a sociální výzvy a příležitosti a má podnítit spolupráci s partnery na udržitelném překonání
problémů. EU v této souvislosti také zřídí kancelář Evropské komise v Grónsku, jejímž úkolem bude
zviditelňovat otázky Arktidy ve vnějších vztazích Unie, a vyčlení finanční prostředky na podporu

14

Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit. Consilium.europa.eu [online], 12/10/2021 [cit. 2021-2010]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/52383/20211012-joint-statement-final.pdf.
15
Summit EU-Ukrajina: společná cesta vpřed. Ec.europa.eu [online], 12/10/2021 [cit. 2021-20-10]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_5203.
16
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů JOIN (2021)27 FIN: Větší angažovanost EU ve prospěch mírové, udržitelné a prosperující Arktidy. Eurlex.europa.eu
[online],
13/10/2021.
Dostupné
z:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC0027&qid=1634826477695&from=CS.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Přehled vnější činnosti EU

6

ekologické transformace v Arktidě. Dle sdělení se EU hodlá ve své politice pro oblast Arktidy
zaměřit na tři hlavní oblasti:
1. Pokojný a konstruktivní dialog a mezinárodní spolupráci s cílem zachovat bezpečnost
a stabilitu Arktidy tím, že bude ve vnější diplomacii zviditelňovat otázky Arktidy. EU také
zintenzivní regionální spolupráci a bude sledovat nové bezpečnostní výzvy a předvídat
jejich vývoj;
2. Přijetí zásadních opatření k řešení ekologických, sociálních, hospodářských a politických
dopadů změny klimatu a zhoršování životního prostředí. Odolnost Arktidy bude EU zvyšovat
přijetím právních předpisů v oblasti životního prostředí a koordinovanými opatřeními proti
černému uhlíku a tání permafrostu a prosazováním toho, aby nedocházelo k těžbě ropy,
uhlí a zemního plynu, a to ani v arktických oblastech;
3. Podporu komplexního, inkluzivního a udržitelného rozvoje arktických oblastí ve prospěch
současných obyvatel i budoucích generací s obzvláštním důrazem na potřeby původního
obyvatelstva, žen a mladých lidí a investice do pracovních míst zaměřených na budoucnost,
a to i v modré ekonomice.17

Zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC)
Dne 18. října 2021 proběhlo v Lucemburku zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC). Na pořadu
jednání byly aktuální zahraničněpolitické otázky, přístup EU k oblasti Perského zálivu, Východní
partnerství, vývoj v regionu Tigraj v Etiopii a situace v Nikaragui. Rada rovněž schválila závěry
o Bosně a Hercegovině / operaci EUFOR Althea.18
Aktuální zahraničněpolitické otázky
Ve světle zhoršující se humanitární a hospodářské situace v Afghánistánu se ministři shodli, že pro
podporu afghánského lidu a zajištění bezpečného odchodu ohrožených Afghánců ze země je
nezbytná minimální přítomnost EU v Kábulu. Nedávné jmenování nové vlády v Tunisku19 bylo
Radou označeno za první pozitivní krok směrem k obnovení běžného fungování příslušných
orgánů. Důležité je dle ministrů rovněž zachování demokratické acquis a respektování dělby moci
v zemi. V návaznosti na nedávný summit EU – západní Balkán v Brdu pri Kranju a v souvislosti
s nedávným napětím na severu Kosova se ministři shodli, že se EU v tomto regionu bude nadále
výrazně politicky angažovat. Dále Rada zdůraznila, že je důležité, aby všechny země předložily
plány v oblasti zmírňování změny klimatu, a to s ohledem na nadcházející konferenci OSN o změně
klimatu (COP26) v listopadu 2021. Ministři byli rovněž informováni o aktuální situaci v kyperské
Varoše a vyjádřili solidaritu s Řeckem a Kyprem vzhledem k tureckým zásahům namířeným vůči

17

EU se více angažuje za ekologičtější, mírovou a prosperující Arktidu. Ec.europa.eu [online], 13/10/2021 [cit. 202121-10]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_5214.
18
Rada pro zahraniční věci, 18. října 2021 – hlavní výsledky. Consilium.europa.eu [online], 18/10/2021 [cit. 2021-1020].
Dostupné
z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2021/10/18/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council%2c+18+October+2021
19
Tuniský prezident Kaís Saíd odvolal dne 25. července 2021 předsedu vlády, pozastavil činnost parlamentu a udělil si
soudní pravomoci. Jeho oponenti tento krok nazvali pučem. Prezident později oznámil, že bude zemi řídit pomocí
prezidentských dekretů. Po rostoucím tlaku ze strany tuniských politiků, veřejnosti a dárcovských zemí jmenoval dne
11. října 2021 nového předsedu vlády a členy kabinetu, z velké části osobnosti bez politické minulosti (akademiky,
právníky, či bývalé pracovníky ministerstev). Více k tématu viz: https://www.aljazeera.com/news/2021/10/11/tunisialeader-approves-government-weeks-after-last-one-sacked
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plavidlům ve výlučných ekonomických zónách obou zemí.20 V souvislosti se záměrným posíláním
migrantů běloruským režimem k hranicím EU Rada varovala před politickým využíváním migrantů.
Na závěr se Rada zabývala situací v Mali a možnými opatřeními ze strany EU proti těm, kteří v zemi
brání procesu transformace.21
Oblast Perského zálivu
Ministři diskutovali o přístupu EU k oblasti Perského zálivu a posílení přítomnosti EU v tomto
regionu. Partneři z oblasti Perského zálivu mohou hrát klíčovou roli v zahraničněpolitických
otázkách (např. krize v Afghánistánu). V regionu je třeba přispívat ke globální agendě EU a aktivně
podporovat oblasti, které mohou pomoci budovat důvěru. Stejně tak je potřeba podporovat
socioekonomické reformy a otevřeně diskutovat o otázkách, v nichž panují neshody (např. lidská
práva). Na počátku roku 2022 se uskuteční zasedání EU a Rady pro spolupráci v Zálivu, v prvním
čtvrtletí roku 2022 pak má být přijato společné sdělení o „partnerství se zeměmi v oblasti Perského
zálivu“.22
Východní partnerství
Ministři jednali o složitém geopolitickém kontextu, ve kterém se některé partnerské země v daném
regionu nacházejí. EU zde bude nadále prosazovat základní hodnoty a bude se rovněž zaměřovat
na dlouhodobé socioekonomické oživení, které musí být udržitelné, inkluzivní a s konkrétními
výsledky. Dalšími formami podpory budou očkovací látky, osvědčení o očkování a boj proti
dezinformacím. V listopadu se bude konat ministerské zasedání a v prosinci pak summit
Východního partnerství.23
K situaci v Etiopii
Během pracovního oběda proběhla diskuse o aktuálním vývoji v regionu Tigraj rok od začátku
konfliktu. Ministři se dohodli, že Etiopii bude nadále poskytována humanitární pomoc, a podpořili
plánovanou cestu komisařky EU pro mezinárodní partnerství Jutty Urpilainenové a zvláštní
zástupkyně EU pro oblast Afrického rohu Annette Weberové do Etiopie. Jak uvedl vysoký
představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell, válečné zločiny a zločiny
proti lidskosti jsou v regionu využívány jako zbraň a poskytování humanitární pomoci bylo
znemožněno. V tomto kontextu pověřil Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby zahájila
přípravu sankcí, tak aby mohla EU odpovídajícím způsobem zareagovat, až bude dne 1. listopadu
zveřejněna zpráva OSN o porušování lidských práv.24
K situaci v Nikaragui
Během pracovního oběda proběhla rovněž diskuse o situaci v Nikaragui, kde bylo od roku 2018 při
násilném potlačování protestů zabito nejméně 328 osob. Vyhlídky na důvěryhodný a legitimní
volební proces ve všeobecných volbách plánovaných na 7. listopadu 2021 jsou navíc velmi slabé.
Příslušné politiky EU je proto nutné upravit. EU bude nadále trvat na dodržování demokracie,

20

Více k tématu viz: https://www.reuters.com/world/europe/turkey-says-sent-cypriot-vessel-away-its-continentalshelf-2021-10-04/
21
Rada pro zahraniční věci, 18. října 2021 – hlavní výsledky. Consilium.europa.eu [online], 18/10/2021 [cit. 2021-1020].
Dostupné
z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2021/10/18/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Foreign+Affairs+Council%2c+18+October+2021
22
Tamtéž.
23
Tamtéž.
24
Tamtéž.
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lidských práv a zásad právního státu, propuštění politických vězňů, návratu mezinárodních
organizací na ochranu lidských práv a konání svobodných a spravedlivých voleb.25
Závěry Rady o Bosně a Hercegovině / operaci EUFOR Althea
Rada přijala závěry o Bosně a Hercegovině / operaci EUFOR Althea.26 V závěrech podpořila
perspektivu členství Bosny a Hercegoviny v EU jako jedné, sjednocené a svrchované země,
vyjádřila politování nad vleklou politickou krizí v zemi a vyzvala vedoucí politické představitele
země, aby spojili síly v zájmu řešení 14 klíčových priorit27 a pokročili na cestě směrem k EU. Rada
zdůraznila klíčový význam operace Althea pro stabilitu a bezpečnost v zemi a její koordinaci
s dalšími mezinárodními aktéry působícími na místě. Ocenila rovněž potvrzení priorit operace
Althea ve třetím strategickém přezkumu operace předloženém v červnu 2021.28

Neformální zasedání Rady (obrana) – strategický kompas
V listopadu letošního roku se předpokládá přijetí nové zahraničně-politicko-obranné iniciativy EU
strategického kompasu. Tato iniciativa spočívá v zavedení a užívání analytického nástroje
identifikace společných hrozeb a výzev na globální i regionální úrovni tak, jak jsou vnímány
jednotlivými státy EU. Takto identifikovaným společným hrozbám a výzvám by následně měla být
věnována pozornost, včetně zacílení ostatních iniciativ a finančních prostředků.29 O probíhajících
přípravách vedli ministři obrany jednotlivých členských států diskuzi s následnou výměnou názorů
ohledně vlastního nástroje.30
V rámci slovinského předsednictví Radě EU proběhla na začátku října konference, která se zaměřila
na spolupráci EU a Severoatlantické aliance (NATO) a identifikaci společných výzev a hrozeb
do roku 2030 a příprava na ně. K tomu by na úrovni EU měl přispět právě dokončovaný strategický
kompas.31
Na neformálním zasedání Rady ve formátu ministrů obrany, které proběhlo 21. října, se téma
strategického kompasu také projednávalo. Vysoký představitel Borrell k tématu uvedl především
jeho významnost, která spočívá v možnosti určit, na které priority se mají zacílit relativně omezené
zdroje (finanční i lidské). Schválení strategického kompasu jako analytického nástroje umožní
identifikaci společných výzev a hrozeb. To ve výsledku povede k jednoduššímu spuštění iniciativ,
jak tyto výzvy a hrozby adresovat. Strategický kompas by také měl umožnit lepší mobilizaci
politické vůle k řešení určitých výzev a hrozeb prostřednictvím sjednaných iniciativ.

25

Tamtéž.
Text dokumentu k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12693-2021-INIT/cs/pdf
27
Přehled 14 klíčových priorit viz: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0261&from=EN, s. 14-16.
28
Závěry Rady o Bosně a Hercegovině / operaci EUFOR Althea. Data.consilium.europa.eu [online]. Brusel: Rada
Evropské unie, 18/10/2021 [cit. 2021-10-20]. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST12693-2021-INIT/cs/pdf
29
K tomu viz blíže Přehled SZBP 2/2021, s. 13-14. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=186630.
30
K tomu viz Přehled SZBP 7/2021, s. 6. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=191239.
31
EU-NATO Cooperation and the Strategic Compass. ISS.Europa.eu [online], 14 October 2021 [cit. 2021-11-04].
Dostupné z: https://www.iss.europa.eu/content/eu-nato-cooperation-and-strategic-compass.
26
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Zasedání Evropské rady
Ve dnech 21. a 22. října 2021 proběhlo v Bruselu zasedání Evropské rady (ER). Během dvou dnů
byla na pořadu jednání celá řada témat.32 Značný čas byl věnován diskusi o právním státu, migraci
a růstu cen energií, jelikož právě ty se na evropské i vnitrostátní úrovni stávají stále více důležitým
tématem. V otázce právního státu nebyly přijaty žádné konkrétní závěry. V neposlední řadě
věnovali vedoucí představitelé EU pozornost také pandemii koronaviru, pokroku v digitální
agendě, mezinárodnímu obchodu, vnějším vztahům či klimatické politice. 33
Evropská rada přijala závěry34, které zahrnují následující oblasti vnější politiky EU:
1. Covid-19
– ER prohlásila, že práce ohledně vzájemného uznávaní certifikátů se třetími zeměmi by
se ze strany Komise měla urychlit;
– ER zdůraznila svou podporu pro silnou, ústřední úlohu Světové zdravotnické organizace
v rámci budoucího globálního řízení v oblasti zdraví;35
– vedoucí představitelé vyzvali Komisi, aby ohledně odstranění překážek bránících
celosvětovému zavádění očkovacích látek dále spolupracovala přímo s výrobci;
– ER dále potvrdila svou podporu pro schválení mezinárodní smlouvy o boji proti
pandemiím.
2. Ceny energií
– ER vyzvala Komisi a Radu, aby urychleně zvážily střednědobá a dlouhodobá opatření,
která by přispěla k cenově dostupné energii pro domácnosti a podniky, zvýšila odolnost
energetického systému EU a vnitřního trhu s energií, zajistila bezpečnost dodávek
a podpořila přechod ke klimatické neutralitě, a to s ohledem na rozmanitost
a specifičnost situace v jednotlivých členských státech.
3. Migrace
– v návaznosti na zasedání ER, které se konalo ve dnech 24. a 25. června 202136, předložili
Evropská komise a vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
osm akčních plánů pro prioritní země původu a tranzitu;
– za účelem zabránění ztrátám na životech a snížení tlaku na evropské hranice v souladu
s právem EU a mezinárodním právem vyzvali vedoucí představitelé EU Komisi, aby
předložila návrhy a mobilizovala prostředky k financování opatření na všech migračních
trasách a co nejlepším způsobem využila nejméně 10 % finančního krytí NDICI;37

32

Evropská rada, 21. – 22. října 2021. Consilium.europa.eu [online], 25/10/2021 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2021/10/21-22/#
33
Outcome of the European Council meeting of 21-22 October 2021. Europarl.europa.eu [online], 10/2021 [cit.
2021-10-26]. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694243/EPRS_BRI(2021)694243_EN.pdf
34
Text dokumentu k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/media/52630/20211022-euco-conclusionscs.pdf
35
Bylo tak uvedeno v souvislosti s nadcházejícím zasedáním skupiny G20 a s ohledem na mimořádné zasedání
Světového zdravotnického shromáždění, které proběhne v listopadu.
36
Text shrnující závěry jednání k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/media/50825/2425-06-21-eucoconclusions-cs.pdf
37
Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.
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– ER opětovně vyjádřila očekávání včasného uvolnění finančních prostředků určených
pro syrské uprchlíky a hostitelské komunity v Turecku, Jordánsku, Libanonu a dalších
částech regionu, včetně Egypta;
– ER jasně stanovila, že nebude akceptovat žádné pokusy zemí mimo EU o zneužití
migrantů k politickým účelům a zdůraznila, že je třeba zajistit účinné navracení a plné
provádění dohod a ujednání o zpětném přebírání osob;
– hlavy států a předsedové vlád zemí EU uvedli, že EU je odhodlána zajistit ochranu svých
vnějších hranic, stejně jako se bude i nadále bránit pokračujícím hybridním útokům
ze strany běloruského režimu, mimo jiné i přijetím dalších omezujících opatření proti
osobám a právním subjektům.
4. Vnější vztahy
– ER se zabývala přípravami na nacházející summit ASEM38, který se bude konat ve dnech
25. a 26. listopadu 2021, stejně jako přípravami na summit Východního partnerství,
jenž se bude konat dne 15. prosince 2021;
– ER opětovně vyzvala běloruské orgány, aby propustily všechny politické vězně;
– s ohledem na klimatickou konferenci COP26 v Glasgow vyzvali vedoucí představitelé
EU k ambiciózní globální reakci na změnu klimatu; je nezbytné, aby cíl, kterým je omezit
globální oteplování na 1,5 °C, byl dosažitelný. ER rovněž připomněla závazek EU a jejích
členských států pokračovat v navyšování financování opatření v oblasti klimatu
a vyzvala další rozvinuté země, aby urychleně zvýšily svůj příspěvek ke společnému cíli
financovat opatření v oblasti klimatu ve výši 100 miliard USD ročně, a to až do roku
2025;
– ER rovněž vzala v potaz přípravy na zasedání COP15 o biologické rozmanitosti
v čínském Kchun-mingu; vyzvala k vytvoření ambiciózního celosvětového rámce
pro biologickou rozmanitost po roce 2020 s cílem zastavit a případně zvrátit úbytek
biologické rozmanitosti;
– Evropská rada uvítala strategii EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského
života39, kterou dne 5. října 2021 přijala Komise.40

Zasedání EU – Africká unie na ministerské úrovni
Ve dnech 25. – 26. října se uskutečnilo ve rwandském hlavním městě Kigali zasedání EU – Africká
unie (AU) na úrovni ministrů zahraničních věcí. Zasedání společně předsedal vysoký představitel
EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell a místopředseda vlády / ministr
zahraničních věcí Demokratické republiky Kongo a předseda Výkonné rady Africké unie Christophe
Lutundula Apala Pen’Apala. Za EU se zasedání rovněž zúčastnila komisařka pro mezinárodní
partnerství Jutta Urpilainenová. Cílem zasedání bylo stanovit nejdůležitější společné priority,
příležitosti a výzvy, jež by měly být zařazeny na pořad jednání šestého summitu EU – AU, který se
bude konat na počátku roku 2022 v Bruselu. Ministři zahraničních věcí Evropské unie a Africké unie
38

Asia-Europe Meeting (ASEM) je neformální fórum pro dialog a spolupráci, sdružující 53 partnerů z celé Evropy a
Asie.
39
Více k tématu viz: „Komise představuje první unijní strategii boje proti antisemitismu a rozvoje židovského života.“
Dostupné na: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/211005_nova_strategie_boj_proti_anitisemitismu_cs
40
Text dokumentu k dispozici na: https://www.consilium.europa.eu/media/52630/20211022-euco-conclusionscs.pdf
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se v tomto složení sešli již podruhé od ledna 2019 a jednání byla zaměřena na následující témata:
reakce na pandemii covid-19 a oživení po pandemii, zvyšování odolnosti, investice do digitální
a ekologické transformace, mír, bezpečnost a globální správa a řízení, migrace a mobilita,
vzdělávání, věda, technologie a rozvoj dovedností. Na závěr zasedání přijali ministři společné
prohlášení41, ve kterém vytyčili čtyři oblasti spolupráce, na kterých se dohodli během zasedání.
Konkrétně se jedná o následující oblasti:
1 – Společná reakce na covid-19: Lepší přístup k vakcínám, lékům a technologiím;
2 – Společné investice do oživení: Zelená a digitální transformace;
3 – Spolupráce na míru, bezpečnosti a vládnutí;
4 – Spolupráce na migraci a mobilitě.42

Zasedání Rady přidružení EU - Moldavsko
Dne 28. října 2021 se uskutečnilo šesté zasedání Rady přidružení EU – Moldavská republika.
Zasedání předsedal vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep
Borrell. Moldavskou delegaci vedla předsedkyně vlády Moldavské republiky Natalia Gavriliţa.
Zasedání se také zúčastnil komisař EU pro politiku sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi. Rada
přidružení zhodnotila pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění dohody o přidružení mezi EU
a Moldavskou republikou od předchozího zasedání Rady přidružení konaného dne 30. září 2019,
a jednala o posílení spolupráce v celé řadě oblastí se zvláštním zaměřením na energetiku, reformy,
zahraniční a bezpečnostní otázky a Podněsterskou oblast. Rada přidružení jednala rovněž
o solidaritě v souvislosti s pandemií covid-19 a o závazku Moldavska vůči Východnímu partnerství.
Podkladem pro jednání byla zpráva o provádění přidružení týkající se Moldavska43, kterou
zveřejnila Evropská komise a ESVČ před zasedáním Rady přidružení dne 13. října 2021. Ve zprávě
dochází Komise k závěru, že zatímco v druhé polovině roku 2020 Moldavsko polevilo v oblasti
provádění reforem a norem právního státu, předčasné parlamentní volby konané dne 11. července
202144 daly proreformním silám jasný a silný mandát k provádění ambiciózního programu boje
proti korupci, zlepšení soudního systému a boji proti chudobě v souladu se závazky Moldavska
v rámci dohody o přidružení. Zasedání Rady přidružení se konalo na pozadí akutní krize dodávek
plynu v Moldavsku, která vznikla poté, co koncem září společnost Gazprom neprodloužila
dlouhodobý kontrakt na plyn. Den před zasedáním Rady přidružení byl proto zahájen dialog
o energetice na vysoké úrovni mezi EU a Moldavskem v jehož rámci EU zopakovala svůj závazek
poskytnout Moldavsku další technickou a finanční podporu při řešení krize a zdůraznila význam
oddělení přenosu a distribuce plynu a elektřiny jako prostředku k posílení odolnosti Moldavska.
EU a Moldavsko zároveň zdůraznily význam posilování odolnosti vůči jakémukoli potenciálnímu
úsilí třetích stran využívat energii jako geopolitickou zbraň. V této souvislosti Evropská komise také
41
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oznámila, že EU poskytne Moldavsku 60 milionů eur, aby mu pomohla čelit krizi dodávek plynu
tím, že před zimou vytvoří režim podpory pro nejzranitelnější občany. Očekává se, že finanční
prostředky budou vyplaceny na konci letošního roku. Tento nový program je doplňkem k balíčku
EU pro hospodářskou obnovu pro Moldavsko ve výši až 600 milionů eur na příští tři roky.45 Na závěr
zasedání Rady přidružení přijali představitelé společné tiskové prohlášení46, ve kterém shrnuli
průběh jednání a zdůraznili oblasti spolupráce, na které se v budoucnu hodlají zaměřit.
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