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sttruE EU?

Postoj česltr ch politickÝch elit k Errropské
službě pro vnějšíěinnost ie v, slednicí čas,
to protich dn.r ch euroskeptickr ch a prointe,
gračníchtendenc{ na česképol tické scéně.
Ňa iedné straně se do ěeského postoie prorní,
tá nedávná debata o kontroverzní Lisabon,
ské smlouvě i tradičnínedrlvěra česk, ch politik k potitice evropskr ch lnocŤro tí. Na stra,
ně dnrhé se v Česltu stále častěji setkáváne
s názorern, že ie t eba posílit poziď Ermopské
unie v globální (geo)pol tické aréně. Diskurz,
kter zdrlrazňuie hrozby, jirnž Errropa iako ce,
lek musí čel t (od terorismu po energetickou
bezpečnost), stejně talt obava z ekonornické
a geopolitické konlturence ze strany rostou,
cích asijskr ch ekonornik tegitirnizují v očích
ěeslr ch politik existenci Společnézahranič,
ní a bezpeěnostní politiky (SZBP) a Errropské
služby pro vněišíěinnost (ESVČ).
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Chceme-li porozumět česképozicik ESVČ, nemrižeme se vyhnout krátkému pohledu na historii českédebaty o společné zahtaničnía bezpečnostnípolitice (SZBP). V politick .h
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Otázka Společnézahtanični a bezpečnostní politiky byla
zpočátku konfliktním tématem, ve kterém se naplno projevoval euroskepticismus části česk ch politikrl. Naopak
v současnosti, v době implementace Ewopské služby pro
vnějšíčinnost, není společná zahraniční a bezpečnostní
politika p edmětem ideov ch a politiclc ch st etri. V čem
se tedy češtípolitici shodnou? Na česképolitické scéně se
postupně vytvá í konsenzus v tom, že je pot eba posilovat
roli EU jakožto politického hráče na globálnímezinárodní
scéně. V česképolitické debatě i v oficiálních dokumentech
mrižeme stále častě jizaznamenat argumenty ovnějšíchv zvách,jako jsou terorismus, ekonomická i geopolitická konkurence ze strany ,,rostoucích asijslc ch ekonomik" Číny
a Indie nebo energetické závislosti na ,,neoimperiálním"
Rusku, kter m by měla čelit EU jako celek.

Parado><rrč to jsou často ,,eurorealisté" z pravicové ODS, kteí up oz orň uji na vy nly, či dokonce hrozby, kterjrm čelíEwop a

ako celek, a legitimi zují takeťstenci společnlich ewopslc ch
poliťk, které by na tlrto vízvy akuozby reagovaly. Táto sdílená obavao osud Ewopy ve ,,změněné politické situaci ve svě-
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tě" vede k tomu, že dokonce i pravicové, ,,eurorealistické"

diskuzích o p ípravě a ratifikaci Lisabonské smlouvy byla
otázka
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šího akt ér s wí Ev-

rop ské unie kontroverzním tématem.

Na jedné straně pomyslné barikády stáli vesměs levicoví

st edoví politici, kteri obha;ovali prohlubování spolupráce
dalšíinstitucionalizaciszBP s odkazem na pot ebu prestiže a d véryhodnosti Errropy p i šíení míru, bezpečnosti
a demokratic\ich hodnot ve světě. Efektivní SZBP by umožnila Ewopě hrát roli svébytného politického hráče na globální scéně. Naopak pro českéeuroskeptiky byla p edstava, že
by Eu disponovala efektirrními a kompetentními institucemi pro tvorbu a implementaci společnézakraničniabezpečností p olitiky a že by hrála roli globálního politickéh o hrá,
če, nočnímrirou. Velmi skepticlc je k SZBP i manifest česky"h ,,eurorealistr1", kter zistávái po deseti letech drlležit m ideov rm v chodiskem pravicové části politického spektra. rakkolivtento dokument oceňuje ewopskou ambici p evzít většíspoluzodpovědnost za vlastní bezpečnost, k samotné SZBP je velmi skepticlc , považajíce jiza,,implicitně"
antiamerick, a pravděpodobně i proruslc projekt, kter m
se ewopskévelmoci snažídobt ztracenépoziceve světě. Samotnl ministr zahraničnich věcí, kter se objevil v náwhu
ristavní smlouvy, byl pro mnohé českéeuroskeptiky červen m hadrem. Češtíobránci národní suverenity považajízahraničnípolitikuza symbol národnístátnosti, kter ;e pot eba chránit p ed jalc mikoliv pokusy o komunitaňzaci.
Thto ideová v chodiska se zčásti promítla i do reálné vládní poliťky. V prriběhu vyjednávání o Lisabonské sm]ouvě prosazovala česká vláda odstranění vešker ch atributri nadnárodní
ewopské státnosť. Tfnem v oku jí byl nej enom poj em ristavy,
ale i p o j menování fu nkce mini stra zahr alnčfich věcí Unie. Nevoli česlc ch politik vyvolávaly i novinky v procesu pňjímání
rozhodnutí v oblasti druhého pilí e a zprisob jmenování ministra zahraničních věcí kvalifikovanou většinou, kter posiloval roli vellc ch členslc ch zemív oblasti szBp.
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zahraničná

vlá-

dyprosazují společnéewopské politiky s vnějšídimenzíastaví se smí livěji k projektrim, jako jsou SZBP, ESVČ, či dokonce
EB OP (Ewop ská b ezp ečno stní a obranná p olitika).
V tomto kontextu je t eba vnímat současnou českou debatu
o Ernopské službě pro vnější činnost. Dovolím si twdit, že samotná idea koherentní a koordinované zafuaručnl politiky
E[], která by doplňovala českou diplomacii a posilovala postavení Ewopy j ako celku v globální (geo)politické aréně, získďa

explicitní či implicitní podporu nap íčcel m česlc m politiclc m sp ektrem. Disku ze mezi p oliticlcirmi stranami s e v z ás adě
omezuje naotázl<y,do jakémírya jalc mzprisobem jemožné
tohoto cfle dosáhnout. Do hry zdeopětvstupuie tradiční(někdy ažpatologiclc )strach z rimyslri ewopslc chvelmocí.
Mírníoptimisté z íaďčeslc ch politikri apelují na to, žeby Evropa měla mluvit jedním hlasem. Pesimisté (často zastánci mezMádního modelu) souhlasí, žeby fungující a opravdu společnázahtaniční politika EU byla p ínosem pro ČR
i pro Unii, zároveňale kontrují argumentem, že kompromisu v oblasti SZBP lze dosáhnout pouze v minimu p ípadri
ažetakov, kompromis b vá často v hodn pouze pro někoho (rozuměj: pro velmoci).

prezident klaus si tradičnézachovává odtažit ,postoj k wcholn m p edstavitel m unijních institucí a nejinak je
tomu v p ípadě vysoké p edstavitelky Unie pro zahraniční věci a bezpe čnostnípolitiku baronky Ashtonové a p e dsedyEwopské radyvan Rompuye. Na začátkuroku 2olo se
dal slyšet v tom smyslu, že o obou postech si zatím nemyslí
vribec nic a ženajejich hodnocení je ještě p ílišbrzy. O p l
roku později byl p ímočaejší,když v ostrém qfoadu proti ewopsk m mocnostem označil volbu obou p edstavitelrl
EIJ za ťyraz druho adosti, odvozenosti a nesamostatnosti
bru
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ského centra v,iči t ě ž lcírm v ahámněmecké, f ranc ouz -

ské a britské domácípolitiky.

PRAKTIcKÁ PoLlTlKA

fi PER oNÁlruí orÁzxv
Česká diplomacie věnovďa procesu budování Evropské služby
pro vněj šíčirrnost velkou p ozornost. Ať j iž se j ednalo o ob ecné
otázky fungování delegací EU nebo o praktické otázl<y spojené s personálním obsazením Evropské služby pro vnějšíčinnost. O náplni čirrnosti ESVČ bylo rozhodnuto poměrně rychle. Je t eba rrzít v rivahu ,ženemálo akťvit s vnějšídimenzí (obchod, rozši ování a poliťka sousedství, energetika apod.) zristáváv portfoliu jednotliv ch komisa ťr a ani koordinacerozvoj ové spolupráce nep ešla zce|a podvysokou p edstavitelku
strany jsouvtomto o rleduumíra jejíESVČ.Očekáváníčeské
néná. Konzulární pomoc zatím zl Lstává v kompetenci členslc ch stát EtJ, delegace EU nebudou chránit obchodrrt zájmy. Oček ává se,že funkce delegací bude v blízkébudoucnosti
}rlarrně servisr : sdíleníinformací a vyrlrá ení společqich anal z s členslc mi státy. Česká diplomacie p itom počítá s tím,
že členovéESVČ, al již sebude jednat o unijní ri edníky nebo
o

diplomaty nominované znfuodntch diplomací, budou p i-

rozeně rrnášet do anďyzy ahodnocení sv j pohled na věc.

Ostrá bifua se odehrála nad personálnimi otázkami. Vysoká
p edstavitelka se členslc m zemímzavázala, že k roku 2013
bude jedna t etina členri ESVČ tvo ena zástupci národních
diplomacií. Pro v běr Členri ESVČ nebyly stanoveny geografické kuóty, nicméně vysoká p edstavitelka p islíbila, že
p i obsazování postri v ESVČ bude spravedlivě rozdělovat
posty mezi staré a nové členskéstáty. Prvnív běrové frzeni
na 32vedoucích delegací EU bylo vyhlášeno na ja e, druhé
v létě roku 2o1o. Podle dostupn ch neoficiálních informací usilovali češtíkandidáti o unijní posty nejenom v tradičních oblas te ch zájmu če ské zahraničníp olitiky Gruzie ), ale
i v exotičtějšíchdestinacích, jako jsou }ižníKorea, Jordán(

zahraničná politika
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sko, Nikaragua a Indie. Stranou pozornosti nezristaly ani
klíčovépozice na rist edí ESVČ (náměstek generálního taj emníka). V pnrním kole b oj ri o nejvyššíp osty čeští
kandidá-

ti nakonec neuspěli- žádny znichnebylvybrán navedoucí
poziciv delegacích či rist edí ESVČ. Ministerstvo zahraničníchvěcíČRpesto zistáváoptimistické,vneposlední adě

i proto, žet iče štíkandidáti byli zastaveni až v posle dnííázi
v běrovéhoíizenia spolu s několika desítkami dalšíchkandidát zristávají ve h e o pozice v rámci ESVČ.

Rozruch na česképolitické a mediální scéně mezitímvyvolala studie Polského institutu mezinárodních vztahri (PISM),
v niž byla analyzována stávalící zastoupení EU, ze kter ch
se maj í stát

ambasády v rámci ESVČ. Z e studie r.ryplyv á, že ze

n5 velvyslancri, kte ívedou zastoupení EU, pocházejípouze dvaz noqich členslc ch státri p istoupivších k EU po roce
2oo4. Analyza odhalila i nedostatky v jazykové vybavenosti stávajícíchvelvyslancri a genderovou nev;rváženost
na postech vedoucích delegací EU. Ve snaze narorrnat očividnou geografickou nerovnováhu ve stávajícívnějšíreprezentaciUnie nawhla baronka Ashtonová indikativní kvóty,
které by během p íštíchdeseti let zv hodňovaly uchazeče
z addiplomatri norn ch členslc ch státri. Tento plán ale nar

azil v Ewop ském p arlamentu.

Pokud bychom shrnuli českou pozici, tak rrnitrostátní politická debata o SZBP a ESVČ je hodně utlumená, hlalrně
ve srorrnání s bou livou debatou kolem sjednáváni a ratifikace Lisabonské smlouvy. Co se qiče prakticlc ch otázek

fungování ESVČ a jejíprospěšnosti pro EU a pro ČR, panuí p oměrně umírněn á oč ekáv ání. Ewop ská diplom acie t ozhodně není českou stranou vnímána jako náhrada diplomacie národní. V situaci, kdy se obtížně odhaduje, jalc m
smčrem se bude vyvíjet reálnánáplň práce a funkcionalita
E SVČ, zauj ala Č e ská republika vyčkávací p ozici.
Naopak v personálních otázkáchje česká diplomacie poměrně akti,,rní. podporuie českéachazečeo postyvEsvč, z nichž
mnozímají bohaté zkušenosti z národní diplomacie. Personálníkonsolidace ESVČ je dlouhodob proces (s horizontem
v roce 2otr3) a česká diplomacie zůstává optimistickou, co se
ť če uplatnění česk ch kandidátrivbudoucnosti.
j

(Autor pósobí v Ústave medzinárodn, ch vzťahov
Prahe.)

