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V první části je stručně shrnuta metodologie výzkumu a vyhodnocení dotazování.  Druhá část 

předkládá doporučení pro českou zahraniční politiku a její aktivity v rámci příslušných politik 

EU (Evropské politiky sousedství, resp. Východního partnerství), která se týkají zejména vízové 

politiky, podpory demokracie a dobrého vládnutí a aktivit nevládního sektoru. Ve třetí kapitole 

je analyzován očekávaný přínos nových členských zemí pro utváření a implemetaci východní 

politiky  EU.  Ve  čtvrté kapitole  je  zhodnocen  potenciál  nových  členských  zemí  v oblasti 

východní  politiky,  především  vůči  sousedním  zemím  EU,  především  Rusku,  Bělorusku, 

Ukrajině, Moldavsku a Gruzii.  Závěrečná kapitola je věnována otázkám vízové politiky, které 

v mezilidských vztazích mezi EU a sousedními zeměmi hrají velmi významnou symbolickou i 

praktickou hodnotu.
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1. Shrnutí projektu

Hlavním úkolem výzkumného projektu bylo analyzovat možnosti nových členských zemí při 

formování a provádění společné politiky EU vůči východním sousedům. Východní politika, jak 

budeme  ve  zkratce  nazývat  souhrn  vztahů  zemí  EU vůči  východním sousedům  EU včetně 

Ruska, je oblastí, v níž panuje mezi většinou nových členských zemí (kromě Malty a Kypru) 

největší  soulad  a  v  níž  mají  tyto  země  poměrně  zřejmé  zájmy  a  odpovídající  kapacity  a 

odbornou  kompetenci.  Působení  prostřednictvím  společné  evropské  politiky  skýtá  novým 

členským zemím kýženou synergii.  Předmětem výzkumu bylo analyzovat  možnosti,  které se 

otvírají pro ČR v oblasti utváření východní politiky v rámci EU a uskutečňování této politiky 

v cílových zemích.  Dalším úkolem bylo analyzovat možnosti prosazování zájmů v předmětných 

zemích z hlediska V4, a tedy jistá hierarchizace předmětných zemí z hlediska zájmů V4. 

Třebaže  vztahy  EU  a  Ruska  nebyly  předmětem  podrobné  analýzy,  zvláštní  pozornost  byla 

věnována roli Ruska v prostoru mezi EU a RF („ruská karta“). Pozice většiny sousedních zemí 

(předmětných  zemí  východní  politiky)  je  ovlivněna  především  vlivem  Ruska,  EU  a  jejích 

členských zemí a jejich vzájemnými vztahy.  Evropská politika  sousedství  nezahrnuje  vztahy 

s Ruskem  a  umožňuje  teoreticky  formovat  vztahy  se  sousedními  zeměmi  „jako  by  Ruska 

nebylo“. Prakticky nelze evropskou politiku k sousedním zemím utvářet bez ohledu na Rusko, 

Evropská politika sousedství (EPS/ENP) by však neměla být přímou funkcí vztahů s Ruskem.

Vedlejším cílem projektu bylo prostřednictvím aktivit všech členů výzkumného týmu průběžně 

předkládat náměty a doporučení pro konkrétní kroky české zahraniční politiky. Dvouleté trvání 

projektu  i  vývoj  diskuze  na  evropské  úrovni  v  jeho  průběhu  umožnily  průběžné  testování 

hypotéz na seminářích a konferencích, jichž se řešitelé zúčastnili nebo které sami organizovali. 

Základní  obtíž,  s  kterou  se  musel  výzkumný tým potýkat,  představoval  fakt,  že  v  průběhu 

projektu (2007-2008) došlo ve zkoumané oblasti k dynamickému vývoji a proměně předmětu 

bádání. Změnil se politický rámec v EU – původní důraz na rozvoj východní dimenze Evropské 

politiky sousedství (EPS/ENP) dostal  díky impulsům nových členských států (aktivity ČR v 

rámci V4, následný polsko-švédský návrh) novou podobu Východního partnerství (VP/EaP). 
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Cílem výzkumného projektu bylo analyzovat, jakou váhu má česká zahraniční politika v rámci 

V4, nových členských zemí a potažmo u všech zemí zainteresovaných na východní politice. 

Výzkum se zaměřil na několik otázek: 

• Mohla by se V4 stát  krystalizačním jádrem zájmových koalic  týkajících se východní 

politiky? 

• Mohla ČR například v rámci předsednictví Radě EU sehrát iniciativní roli v této oblasti?

• Je transformační zkušenost nových zemí, zejména ČR, přidanou hodnotou? 

• Je  geografická  pozice  ČR,  která  nemá  společné  hranice  s  předmětnými  zeměmi, 

komparativní výhodou při utváření a implementaci východní politiky EU? 

• Jaký prostor skýtá východní politika pro aktivity nových členských zemí, zejména V4?

• Jak silně tlumí ruský a  středomořský faktor  prohlubování východní  dimenze politiky 

sousedství? 

• Jak velké  jsou ambice a reálná „přidaná hodnota“ nových členských zemí (zejména V4) 

z hlediska předmětných zemí  a  nakolik  jsou omezeny výhradami či  předsudky jak z 

hlediska „předmětných zemí“ tak dalších členských zemí?  

• Jakými lidskými  a  finančními zdroji  pro východní  politiku (EPS/VP) disponují  nové 

členské země, a to především nevládním sektoru?

Metodologie, prameny, dotazníky a interview.

V rámci projektu byli dotazníkovou formou osloveni zástupci státní správy, think-tanků, NGOs, 

podnikatelské sféry a další relevantních institucí z osmi nových členských států (ČR, Polsko, 

Slovensko a Maďarsko v roce 2007 a Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko v roce 2008) a 

předmětných zemí (Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie). Sběr dat prostřednictvím 

strukturovaných  rozhovorů  nebo  korespondenční  elektronickou  formou  dotazníků  prakticky 

začal v září 2007 a probíhal do konce roku 2008. Zároveň autoři provedli rešerši dostupných 

studií,  publikovaných  dokumentů  a  prohlášení,  kterou  použili  při  zpracování  jednotlivých 

tématických okruhů, ověřovali pracovní hypotézy na seminářích a konferencích. 

V roce 2007 bylo rozesláno více než 100 dotazníků, celkem jsme obdrželi pouze 26 písemných 
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odpovědí, další respondenti byli dotazování osobně. V roce 2008 byli osloveni další respondenti 

v nových  členských  zemích  (NČZ/NMS)  a  „předmětných  zemích“  ,  tj  partnerských  zemích 

Evropské politiky sousedství (EPS/ENP).  dále pak v baltských zemích, Rumunsku a Bulharsku. 

Členové týmu provedli řadu strukturovaných rozhovorů osobně a to v Praze, Budapešti, Varšavě, 

Bratislavě,  Bruselu,  Bukurešti,  Sofii,  Tbilisi,  Rize  a  Vilnjusu.  Dotazování  probíhalo  dvojím 

způsobem: přímým rozhovorem (za tímto účelem vykonali členové řešitelského týmu cesty do 

všech nových členských zemí ve SVE  – s výjimkou Estonska) a elektronickou formou (dotazy 

expertům  v  předmětných  zemích).  Většina  dotazování  proběhla  korespondenční  formou 

prostřednictvím dotazníků. Cílová skupina respondentů byla vybírána s cílem zachytit co nejširší 

spektrum názorů. Podrobné znění dotazníků, zhodnocení odpovědí respondentů a kvantitativní 

analýza hodnocení relevance jednotlivých témat jsou uvedeny v plné verzi studie.

Legenda: 1=velmi důležité, 5=není relevantní
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Z pořadí je patrný význam ekonomických témat. Ekonomika je obecně vnímána jako důležitá 

oblast  vztahů  s  východními  sousedy,  jako  druhý  nejdůležitější  sektor  po  energetice  se  řadí 

dvojstranný obchod (mezi daným členským státem a zeměmi východní Evropy). Pro skupinu 

nových členských států (dále EU-8) je to dané jejich vlastní zkušeností z politické a ekonomické 

transformace,  pro předmětné státy je  podpora ekonomickým reformám nejvýraznější  formou 

přítomnosti EU, zejména proto, že potenciál EU působit jako bezpečnostní garant je omezený.

Bezpečnost,  která  se  jeví  jako  akutnější  téma  v souvislosti  s východní  politikou  EU  pro 

oslovené experty z NČZ. Větší důraz NČZ na bezpečnostní rozměr ve východní politice EU má 

kořeny již v jejich vlastním přístupovém procesu, kdy vstup do EU (společně se vstupem do 

NATO) byl vnímán jako konečné potvrzení „úniku“ ze sféry vlivu Ruska. Další rozšiřování EU 

na  východ je  pak  pro  NČZ rozšířením stability  dále  na  východ a  omezením ruského vlivu 

v regionu. 

Podle očekávání zaujala prominentní místo mezi ekonomickými otázkami energetika. Výrazně 

byl  vnímán  zejména  přesah  energetické  politiky  do  bezpečnostní  roviny,  což  částečně 

relativizuje menší důraz na bezpečnost v obecném významu. Sledované členské státy EU jsou 

do  značné  míry  v dodávkách  zemního  plynu  a  ropy  závislé  na  Rusku,  což  naplno  ukázala 

plynová krize z ledna 2009. Z předmětných zemí se krize pochopitelně přímo účastnila Ukrajina 

a Rusko, postiženo bylo Moldavsko. 

Nikoli překvapivě se mezi nejvíce vnímané faktory zařadila otázka  legální migrace a  vízové 

politiky. Právě vízová politika je vnímaná jako nejméně konzistentní politika EU – na jedné 

straně  klíčové  dokumenty  EPS zdůrazňují  důležitost  mezilidských kontaktů,  na straně druhé 

praxe schengenského systému působí spíše restriktivně (kromě jiného i cenou za vízum). Pokud 

jde o víza pro občany předmětných zemí, jsou země V4 klíčové, neboť vydávají většinu všech 

schengenských víz na Ukrajině i v Bělorusku. 

Ostatní  výsledky  ukazují,  že  témata  jako  jsou  zemědělství,  životní  prostředí nebo veřejné 

mínění byly ze strany respondentů vnímána jako okrajová. Nízká relevance dalších oblastí jako 

je  pracovní trh a spojení  mezi  organizovaným zločinem a  skupinami občanů předmětných 

zemí  v EU,  byla  do  jisté  míry  překvapivá  vzhledem  k významnému  podílu,  který  mají 
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předmětné země na legální i nelegální pracovní migraci do EU. 

Ověřovali  jsme  také  hypotézu,  zda  a  nakolik  mohou  vzájemné  vztahy  ovlivnit  občané 

sousedních zemí dlouhodobě pobývající či pracující v EU. Jejich role na utváření politiky v EU 

se zatím ukazuje jako velmi omezená. Pokud se krajané pracující  v EU sdružují,  pak jen za 

účelem prosazování svých „místních“ zájmů, nikoli, aby ovlivňovali politiku hostitelské země a 

její  pozici  k  „východní  politice“.  Ani  poměrně  početné  komunity  tak  zatím  nemají  žádný 

významný vliv na formování vztahů EU vůči své vlasti. 

Pokud jde o vnímání východní politiky a jednotlivých oblastí spojených s EPS (ENP) , nejsou 

rozdíly mezi jednotlivými státy EU-8, ani mezi EU-8 a předmětnými zeměmi zásadní, přestože 

existují. 

Pro visegrádské země (V4) je možno učinit tyto závěry:

• Nedostatečný  konsenzus  EU  ohledně  východní  politiky  představuje  jednu  ze 

strategických  výzev.  Regionální  výzvou  pro  NČZ  (EU-8)  jsou  sektory  energetické 

bezpečnosti  a infrastruktury (např. TEN-Trans-European Networks) a otázky legální i 

nelegální migrace.

• Visegrádské  země (resp.  EU-8)  mají  v  rámci  východní  dimenze  politiky  EU odlišné 

preference. Každá ze zemí se snaží nalézt svou „parketu“ (niche), kde chce působit jako 

advokát při formování evropské politiky vůči dané zemi či regionu. Logicky zde dochází 

k určitému překryvu,  například Ukrajina  je  v současnosti  nezpochybnitelnou prioritou 

pro celou visegrádskou skupinu. U dalších cílových zemí už jsou rozdíly: Polsko klade 

vyšší důraz na politiku vůči Rusku,  Polsko a Česká republika se snaží o aktivní politiku 

vůči  Bělorusku,  což není  tak  zřejmé u Maďarska  a Slovenska,  naopak Maďarsko se 

velmi angažuje v Moldavsku, které není zásadní prioritou pro Polsko, apod. 

• Dalším  problémem  jsou  omezené  lidské  a  finanční  zdroje  -  napětí  mezi  východní 

dimenzí a paralelním zapojením Česka, Slovenska a Maďarska (nikoli Polska) v oblasti 

západního  Balkánu,  pro  který  v současnosti  platí  jiný  referenční  rámec  (perspektiva 

rozšíření),  ukazuje,  že  zejména  menší  státy  střední  Evropy  mohou  kvůli  omezeným 

kapacitám svou pozornost soustředit jen na určitý prioritní stát či oblast. 

• Nové členské země většinou ani neví o svých iniciativách a vládní i nevládní úrovni, což 
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znesnadňuje  jejich  prosazování  v  rámci  Evropské  unie  a  snižuje  jejich  efektivitu. 

Visegrádská  skupina  nedokázala  naplnit  určitá  očekávání,  která  do  ní  byla  v tomto 

smyslu vkládána. Visegrádské země se často liší  co do cílů, partnerů i ambicí a jako 

koalice jednají v rámci EU zřídka (příkladem je geneze projektu Východního partnerství, 

který vznikal v rámci V4, ale nakonec byl prezentován jako polsko-švédský návrh). 

• Prosazování zájmů v tomto regionu vyžaduje budování zájmových koalic a spojené úsilí 

i prostředků soukromých, státních i nestátních subjektů. Někteří dotazovaní experti proto 

navrhovali  ustavení  neformálního  koordinačního  mechanismu,  který  by  nemusel 

fungovat  na  bázi  oficiální  reprezentace  a  který  by  zahrnoval  i  nestátní  aktéry  jako 

neziskové organizace působící v regionu apod.  
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2. Doporučení pro českou zahraniční politiku

• Přestože ani Visegrádské země nemají v rámci východní dimenze politiky EU shodné 

preference,  měly  by  vytvořit  neformální  koordinační  mechanismus a  to  na  státní  i 

nestátní  úrovni,  v  rámci  V4  i  v  Bruselu.  Zejména  je  žádoucí  vzájemná  podpora 

dlouhodobých  společných  projektů  neziskových  organizací  z  V4  včetně  přístupu  k 

prostředkům z programů EU (ENPI, EIDHR, apod.).  Rovněž se nabízí  možnost větší 

koordinace  a  prosazování  zájmů  V4  prostřednictvím  Evropského  parlamentu  a  to 

především  v  oblasti  využití  nástrojů  vnější  akce,  jejich  každoročního  tématického 

programování a hodnocení účelnosti. 

• V oblasti východní politiky by se ČR ve spolupráci s ostatními NČZ měla soustředit na 

otázky vízové politiky,  podpory demokracie  a  dobrého vládnutí  a obecně na aktivity 

nevládního sektoru. 

• Vzhledem ke zkušenostem doporučujeme  podrobit  důkladné revizi  nástroj  tzv.  přímé 

rozpočtové podpory zemí EPS („direct budget support“), a to v rámci průběžné revize 

nástrojů  vnější  akce,  podpořit  princip  nezávislé  evaluace  nakládání  s  finančními 

prostředky  a  dalších  pojistek  a  kontrolních  mechanismů.  Nástroj  přímé  rozpočtové 

podpory je sice projevem důvěry ze strany EU vůči předmětným zemím, avšak jedná se 

o mechanismus zcela  netransparentní  a neefektivní,  který zejména v případě Gruzie  a 

Ukrajiny  vedl  ke zneužívání  takto  alokovaných  prostředků.  Kondicionalita  obsažená 

v takto  přidělovaných  prostředcích  by  zcela  formální,  jak  přiznávali  i zástupci  EU 

v těchto zemích,  a vedla k „potěmkinovskému“ vykazování splněných požadavků a cílů. 

• Větší  důraz  by  měl  být  ze  strany  EU  věnován  otázkám  dodržování  lidských  a 

občanských práv a principům dobrého vládnutí, s nimiž mají rostoucí problémy i země 

doposud  považované  za  spíše  příkladné  (Ukrajina,  Gruzie),  a  to  včetně  podpory 

demokratických procedur a institucí, zejména projektů na budování kapacit politických 

stran a projektů na lokální  úrovni propojujících vazby mezi  občanskou společností  a 

místní správou.

• Z tohoto  důvodu  by  také  měly  být  ve  větší  míře  a  daleko  přístupnější  formou 

podporovány nevládní a profesní organizace (včetně jejich kontaktů a spolupráce s jejich 

protějšky v EU) a rozvoj občanské společnosti obecně (Fórum občanské společnosti).
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• V podpoře  ze  strany  EU  poskytované  skrze  vlády  předmětných  zemí  by  měly  být 

prioritou  projekty  zaměřené  na  investice  do  infrastruktury (doprava,  energetika  – 

integrace distribučních sítí  elektřiny /UCTE/,  energeticky úsporné technologie  apod.), 

zavádění norem EU v relevantních oblastech (např. zpracování potravin) a dlouhodobých 

investic do lidského kapitálu (dlouhodobější stáže a stipendia), vše ovšem za důsledné 

kontroly použití prostředků ze strany EU.

• V případě Ukrajiny se soustředit na zavádění evropských norem jakožto hlavní projev 

evropské  perspektivy  a  „uznání“  evropských  ambicí  Ukrajiny,  které  by  neměly  být 

podmiňovány příslibem vstupu. Ve všech předmětných zemích důsledněji a konkrétněji 

vyžadovat plnění „domácích úkolů“.

• Je  žádoucí  co  nejdříve  a  bez  jakýchkoliv  předběžných  podmínek  zrušit  poplatky  za 

schengenská  víza -  poplatky  za  víza  se  netýkají  vlád  předmětných  zemí,  ale  jejich 

obyvatel, pro něž by tento krok měl velkou symbolickou hodnotu. 

• Zároveň je třeba podniknout konkrétní kroky pro zjednodušení procedury vydávání víz 

(čekací doby, požadované dokumenty, doba platnosti a možnost více vstupů), a zajistit, 

aby členské  země EU dodržovaly stávající ustanovení Jednotné konzulární směrnice.

• Analogicky  k  postupu  vůči  zemím  jihovýchodní  Evropy  sestavit  podrobný  seznam 

podmínek  (  road  map  )  zavedení  bezvízového  režimu    v dohledné  budoucnosti.  Tyto 

podmínky by měly být srozumitelně komunikovány občanům předmětných zemí, jelikož 

splnění nezbytných podmínek příslušnými vládami (registry cestovních pasů, kontrola 

hranice  s Ruskem  apod.)  bude  záviset  na  zájmu  a  tlaku  veřejnosti.  Pro   zavedení 

bezvízového styku s Ruskem by měly platit podobné podmínky jako pro státy EPS/VP a 

to včetně dodržování lidských a občanských práv.

• Vnitropoliticky musí členské státy EU přijmout taková opatření na svých pracovních 

trzích (zejména v legislativě), která by  znevýhodňovala a citelně postihovala nelegální 

zaměstnávání občanů z předmětných zemí; naopak by měly podpořit vzájemně výhodné 

způsoby legálního zaměstnávání (např. formou cirkulární migrace - možnosti pro občany 

zemí VP v zemích EU legálně pracovat 3 měsíce v roce). 

10



Výzkumný projekt MZV - RM 01/01/07 – zkrácená studie

3. Přidaná hodnota nových členských zemí a prostor pro jejich aktivity při formování  

východní politiky EU

Mnoho expertů se domnívalo, že po rozšíření EU v letech 2004 a 2007 se stanou právě nové 

členské  země (dále  „NČZ“) tahouny východní dimenze  politiky sousedství.  Toto poměrně 

logické očekávání se opíralo o několik předpokladů, týkajících se těchto zemí.

Prvním  předpokladem  je  fakt,  že  východní  Evropa  patří  (na  rozdíl  od  většiny  ostatních 

členských zemí Evropské unie) mezi  priority zahraniční  politiky NČZ. To je dáno mnoha 

faktory,  od  geografické  polohy  středo-východoevropských  členů  EU  na  periferii  unie  a 

v bezprostředním  sousedství  předmětných  zemí  přes  historické,  společenské,  ekonomické, 

politické, osobní a jiné vazby. Je evidentní, že právě země střední a východní Evropy mají 

eminentní zájem na další stabilizaci sousedství EU prostřednictvím evropské „soft power“ a 

schopnosti  ovlivňování  procesů  v sousedních  zemích,  jako  tomu bylo  v případě  rozšíření. 

Prostřednictvím EU tedy tyto země mají lepší možnosti, jak ovlivnit transformaci východních 

sousedů podle evropského vzoru, než prostřednictvím bilaterálních aktivit.  

Kromě  toho  NČZ  disponují  další  nezpochybnitelnou  výhodou,  existencí  specifického 

transformačního know-how vybudovaného během vlastního přístupového procesu, které starší 

členské  země  postrádají.  Transformace  v  NČZ  probíhala  za  podobných  sociálně-

ekonomických  podmínek,  takže  možnost  využití  nejlepších  postupů  transformace  u 

východních sousedů EU se sama nabízí. Mnozí experti podobnost výchozích transformačních 

podmínek zpochybňují, v sousedních zemích na rozdíl od počátku 90. let ve střední Evropě 

existuje specifická symbióza postkomunismu a kapitalismu.

Další  nezpochybnitelnou výhodou nových unijních členů je poměrně dobrá znalost  místní 

reality a situace v sousedních zemích, vyplývající jednak z podobné výchozí situace v nových 

členských státech a předmětných zemích, ale i dřívějších vazeb a kontaktů, neboť zmiňované 

státy byly součástí stejného geopolitického uskupení.  Důkazem tohoto potenciálu je například 

zapojení jak vlád, tak neziskových organizací v NČZ do utváření některých nástrojů Evropské 

unie  aplikovatelných  na  tyto  země,  jako  například  EIDHR  (Evropský  instrument  pro 

demokracii  a lidská práva) nebo ENPI (Evropský nástroj politiky sousedství).  To neplatí v 

případě Maďarska, které bylo při jednáních o reformě instrumentů vnější akce EU patrně zemí  

s nejmenším  koaličním  potenciálem  pro  ostatní  visegrádské  země  (např. při  jednání  o 
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EIDHR). 

Neziskové  organizace  z  NČZ  vykazují  poměrně  silnou  aktivitu  v předmětných  zemích, 

zejména v Bělorusku, na Ukrajině a v Moldavsku. Mnozí experti ovšem zpochybňují úroveň 

„zděděné“ expertízy o sousedních zemích v NČZ s odkazem na to, že možnost kontaktů v 

rámci  komunistického  bloku  byla  poměrně  omezená,  nositelem  znalostí  je  spíše  nová 

generace odborníků a profesionálů.

Dalším faktorem aktivního angažmá nových členských zemí ve východní politice EU jsou 

samotné dopady vstupu zemí střední Evropy do EU. Vstupem NČZ do Evropské unie byly 

ztíženy  či  zpřetrhány  privilegované  ekonomické,  sociální  či  osobní  vazby  s východními 

sousedy  mimo Evropskou unii.  Ilustrativním příkladem je  otázka  vízové  politiky:  většina 

středoevropských  členů  EU  dříve  udržovala  s východními  sousedy  bezvízový  styk  a 

v důsledku  nutnosti  harmonizace  s evropskými  a  schengenskými  acquis musela  příslušné 

smlouvy  vypovědět  a  dnes  se  aktivně  angažuje  v uvolnění  vízového  režimu  mezi  EU  a 

východními sousedy. 

Na druhé straně  je  třeba zdůraznit,  že  to,  co může být  ze  strany nových členských zemí 

vnímáno jako nezpochybnitelná  výhoda pro formování  východní  politiky EU, nemusí  být 

nutně reflektováno stejným způsobem ze strany starších členských zemí. To platí především o 

politice  vůči Rusku. U zemí EU-15 často převládá pocit,  že země střední a východní trpí 

historickým komplexem  z  Ruska,  jsou  vůči  němu  a  priori podezřívavé  a  nedůvěřivé,  až 

hysterické. Naopak vlády NČZ pokládají politiku některých starších členských zemí za příliš 

přátelskou  vůči  Rusku,  poněvadž  je  založena  na  zkreslených  a  naivních  představách 

o současné ruské administrativě. Toto fundamentální neporozumění mezi novými a starými 

členskými  zeměmi  je  v současnosti  jednou  z největších  překážek  při  formování  společné 

evropské politiky vůči Rusku1. 

Dalším  limitujícím faktorem prosazování  vlastních  představ  o  východní  dimenzi  vnějších 

vztahů  EU  je  dále  neschopnost  NČZ  postupovat  jednotně  při  prosazování  svých  zájmů. 

Vzhledem k relativně krátké době členství a mnoha dalším faktorům (např. velikost zemí – 

jedná se o malé až středně velké země, dosud čisté příjemce z rozpočtu EU, apod.) může mít 

pouze jednotný postup a společná prezentace iniciativ vůči evropským institucím větší váhu. 
1 Mark Leonard & Nicu Popescu EU-Russia Relations, ECFR November 2007,
     http://ecfr.3cdn.net/1ef82b3f011e075853_0fm6bphgw.pdf

http://ecfr.3cdn.net/1ef82b3f011e075853_0fm6bphgw.pdf
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S tím souvisí zásadní otázka, zda a do jaké míry zájmy a představy ohledně východní politiky 

EU  mezi  novými  členskými  státy  skutečně  korelují (z  hlediska  jak  obsahových,  tak 

geografických  priorit)  a  do  jaké  míry  pokládají  NČZ  východní  politiku  za  prioritu  své 

zahraničněpolitické agendy v     rámci EU  . 

Dosavadní zkušenosti vedou spíše ke skeptickým závěrům. Z hlediska ovlivňování východní 

politiky EU vykazují nové členské země velmi odlišnou úroveň aktivity2. Polsko jako jediná 

země regionu se aktivně angažovalo ve vytváření politiky Evropské unie již před vstupem. 

Polská diplomacie prezentovala  non-paper  o  východní  dimenzi  EU již  v lednu 2003, tedy 

před  přijetím  klíčového  sdělení  Evropské  komise  o  širším  sousedství,  a  prostřednictvím 

některých  členských zemí,  především Švédska,  se  již  tehdy pokoušelo  ovlivnit  výslednou 

podobu tohoto dokumentu. Větší aktivity týkající se východní politiky EU můžeme u dalších 

tří  zemí  Visegrádské  skupiny zaznamenat  až  po  přistoupení  k Evropské  unii,  přičemž i  u 

jednotlivých zemí tato aktivita kolísá – například zatímco Česká republika, která po dlouhou 

dobu byla nejméně aktivní z celé skupiny, se v posledních době poměrně silně aktivizovala3, 

maďarská politická reprezentace také kvůli silným vnitrostátním problémům byla v poslední 

době méně aktivní. 

Výše uvedené lze doložit na spolupráce visegrádské skupiny v průběhu jednání o nařízení o 

novém finančním nástroji  Evropské politiky  sousedství (ENPI)4,  které  se obecně zpozdilo 

kvůli střetu o geografické priority. Při přípravě non–paperu zemí V4 (zveřejněn v lednu 2007), 

který obhajoval důraz na východní dimenzi EPS, hrálo největší roli Polsko a Česká republika, 

Maďarsko nebylo v rámci  této  koalice  příliš  aktivní.  Obecně  je  spolupráce Visegrádských 

zemí v Bruselu spíše omezená, nevznikl žádný systém výměny informací, natož koordinační 

mechanismus postojů jednotlivých zemí či stálá pracovní skupina. Důvodem není odlišnost 

zahraničněpolitických priorit  těchto zemí,  která  v otázce východní  politiky není  velká,  ale 

spíše  fakt,  že  NČZ  pragmaticky  preferují  bruselský  modus  operandi,  který  spočívá  ve 

vytváření ad hoc koalic s ostatními členskými státy. Občasné pokusy o koordinační schůzky 

představitelů V4 se setkaly s kritikou ze strany ostatních zemí.

V průběhu projektu  byly publikovány studie, které poskytují přehled o dostupných lidských a 

2  Kratochvíl, Tulmets: „Úloha České republiky v Evropském sousedství“. Friedrich Ebert Stiftung, Praha, 
květen 2007

3  Ibid
4  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecních ustanoveních a 

zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_cs.pdf. 
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finančních  zdrojích  pro  implementaci  EPS  v  nových  členských  zemích.  Za  zmínku  stojí 

především polská studie týkající se kapacit NGO z V4 a přehledný projekt European Policies 

Initiative koordinovaný bulharským Open Society Institute, představující  inventuru politik a 

kapacit NČZ5. 

5 Lessenski,  Marin (ed.) (2009) Not Your Grandfather’s Eastern Bloc: The EU New Member States as Agenda 
Setters in the Enlarged European Union, Comparative Policy Report, April 2009, EuPI – European Policies 
Initiative Open Society Institute – Sofia, 
http://eupi.osi.bg/fce/001/0070/files/ComparativePolicyReport_OSI-Sofia_EuPI_April2009_.pdf
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4. Působení V4 a nových členských zemí EU v „předmětných zemích“

NČZ musí  vyvažovat  nově  získané  závazky  k  EU s  tradičními  kulturními,  politickými  a 

ekonomickými vztahy v regionu, k “širší Evropě”. Tyto kontakty navíc mohou být nástrojem 

podpory  obtížného transformačního úsilí  v  těch  zemích,  které  zatím  zůstaly  mimo oblast 

úspěšné transformace, a přispět tak v rámci Evropské politiky sousedství k jejich stabilizaci. 

NČZ mají  vlastní  zkušenost  s  tím,  jak EU přispěla  k jejich úspěšné transformaci  pomocí 

nástrojů  aktivního  i  pasivního  vlivu.  V zájmu NČZ je  větší  otevřenost  a  užší  spolupráce 

s nejbližšími sousedy, která by mohla nejen pomoci ekonomickému rozvoji, ale také přijetí 

evropských norem v této oblasti.

Klíčovou otázkou je, zda a do jaké míry se zájmy a představy ohledně východní politiky EU 

mezi NČZ skutečně shodují.  I  v případě shody zájmů ohledně východní dimenze vnějších 

vztahů  EU je  limitujícím  faktorem nízká  schopnost  NČZ postupovat  jednotně  či  alespoň 

koordinovaně.  Rozpory a nedorozumění mezi členskými zeměmi EU ohledně politiky vůči 

Rusku jsou v současnosti největší překážkou při formování společných kroků v celé východní 

dimenzi evropské politiky.

Je zřejmé, že z hlediska potřeb post-sovětského prostoru jsou institucionální rámec a dostupné 

zdroje východní politiky EU zcela nedostatečné. Také ve srovnání s tradičními bilaterálními 

nástroji,  jimiž  disponuje  např.  Rusko  pro  zachování  svého  politického,  ekonomického  a 

kulturního vlivu v této oblasti, jsou nástroje EU slabé (EPS, nástroje SZBP). Aktuálně jsou 

proto stále významné bilaterální aktivity nejbližších, “hraničních” členských zemí, především 

Polska,  jemuž  se  také  nejefektivněji  daří  prosazování  zájmů  prostřednictvím  „měkké 

diplomacie“ (např. NGO).

Základním důvodem inkonzistence východní politiky EU spočívá v oddělení vztahů s Ruskem 

od politiky sousedství (EPS). Někteří  experti v tom naopak spatřují  výhodu EPS, která je 

založena  na  projektu  “technokratické  stabilizace  cílových  sousedních  zemí  v  integrační 

soutěži  s  Ruskem”6.  EPS tak umožňuje   řešit  vztahy se sousedy “bez ohledu na Rusko”, 

v “pružném” rámci trojúhelníku EU, RF a zemí EPS. Rusko má s působením EU v sousedních 

zemích problém ve dvou oblastech: v energetice a oblasti demokracie a lidských práv. Rusko 

odmítá společné hodnoty a odmítá přijmout evropské normy. EU by se podle Ruska měla 

6 viz Lang  & Varwick (2007)
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vzdát poučování a chovat se pragmaticky,  vše – nejen plyn - je otázkou ceny a vyjednávání. 

Proti tomu namítají druzí, že Rusko reálně žádnou integrační a hodnotovou alternativu nemá 

ani nepředstavuje.  

Nové členské země mají větší potenciál porozumět post-sovětské realitě i Rusku, ale na druhé 

straně  mají  menší  potenciál  s  Ruskem vyjednávat.  Rusko bere vážně  spíše  velké,  „staré“ 

členské  země.   Ruští  experti  vyjadřují  pochopení  a  očekávání,  že  EU bude věnovat  větší 

pozornost (politickou i finanční) Středomoří. Strategická hrozba “islamizace” totiž do Evropy 

přichází – podobně jako do Ruska – z jihu.

Příklad  sporů Ruska  a  Ukrajiny  o  transit  a  dodávky plynu,  kdy se  obě strany snaží  hrát 

separátní hry s dalšími evropskými spotřebiteli a dostat tak EU na svou stranu, ukazuje, že je 

nutné, aby  formálně samostatné politiky vůči Rusku a východním sousedům byly zejména v 

oblastech s  regionálním přesahem (migrace,  energetika, dopravní infrastruktura) co možná 

nejvíce v souladu. Podobně plánování rozvoje dopravní infrastruktury směrem na východ má 

smysl jen za účasti všech dotčených zemí, nejlépe v sub-regionálním formátu, který zdaleka 

nemusí dosahovat formálních ambicí “černomořské synergie”. Evropská komise se ovšem po 

vzoru přístupových rozhovorů, které byly výhradně bilaterální, dlouho bránila regionalizaci 

EPS, jak ji navrhovalo například německé předsednictví v roce 2006. 

Pokud jde o roli  NČZ, očekávání předbíhají  skutečnost.  Dotazovaní experti  ze sousedních 

zemí,  jako  např.  z Ukrajiny,  by  přivítali  méně  deklarací  a  více  praktických  kroků.  Není 

tajemstvím,  že  NČZ v  rámci  EU nemají  příliš  silný  koaliční  potenciál.  Země V4 mají  v 

předmětných zemích dobrou reputaci, přesto se jejich aktivity nepříliš doplňují a nemají velký 

ohlas  a  publicitu.  Polsko je  velmi  aktivní  na  vládní  i  nevládní  úrovni  na  Ukrajině, 

následováno v poslední době ČR a Slovenskem, které je aktivní také v Bělorusku. Maďarsko 

je aktivní pouze v Moldavsku a to na oficiální úrovni (např. společné vízové středisko, velitel 

EUBAM). Polské ambice ve východní politice jsou brány vážně, Maďarsko se staví neutrálně 

a Slovensko zase nemá politický vliv. Role  baltských zemí v post-sovětském prostoru není 

zanedbatelná,  protože  představují  příklad  úspěšné  evropské  integrace  zemí  se  společnou 

sovětskou minulostí. Pozice ČR byla zvýrazněna přípravou a průběhem předsednictví v Radě 

EU. 

NČZ (kromě Polska) nepředstavují  pro země východního sousedství výrazné obchodní ani 
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investiční  partnery:  těmi  jsou  především  Německo,  Itálie,  Nizozemsko  a  Velká  Británie. 

Výsledky dotazování ukázaly, že ekonomické vztahy jsou v předmětných zemích hodnoceny 

jako nejdůležitější aspekt východní politiky. Hlavními exportními komoditami do EU jsou pro 

Rusko  suroviny,  pro  Ukrajinu  kovy  a  strojírenské  výrobky,  pro  Moldavsko  a  Gruzii 

zemědělské produkty a potraviny.  Nejvýznamnější  dováženou komoditou – vyjma transitu 

surovin - jsou strojírenské výrobky.  EU je důležitým trhem jak pro své východní sousedy tak 

pro Rusko.
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5. Otázky vízové politiky, pohybu a pobytu osob 

Otázka vízové politiky vůči zemím EPS je jednou z nejdůležitějších oblastí,  jež může mít 

zásadní vliv na další podobu vztahů předmětných zemí s EU a uspořádání post-sovětského 

prostoru. Týká se především trojice států přímo sousedících s členskými státy EU (Běloruska, 

Moldavska a Ukrajiny) a Gruzie. Pro občany odtržených území (Abcházie a Jižní Osetie), 

kteří  jsou  držiteli  pasu  Ruské  federace,  je  cestování  do  zemí  schengenského  prostoru 

jednodušší než pro občany vlastní Gruzie. 

V případě všech zemí EPS má otázka víz zatím v EU nedoceňovanou symbolickou hodnotu. 

Na základě dostupnosti víz většina obyvatelstva hodnotí celou Unii a „opravdovost“ jejího 

zájmu  o  předmětné  země.  Nikoliv  nevýznamné  je  také  srovnání  s možností  cestovat  do 

Ruska, které je dokonce i pro občany Gruzie nepoměrně snadnější než do zemí Schengenu. 

Finanční i technická náročnost získání schengenského víza přitom od cesty odrazuje značné 

množství osob a do značné míry popírá deklarovanou snahu Unie o podporu mezilidských 

kontaktů mezi EU a předmětnými zeměmi. 

Zvláště  markantní  je  tato  diskrepance  v případě  Běloruska,  kde  se  formálně  EU  snaží 

„neizolovat zemi“ a jejím občanům ukazovat výhody demokratického zřízení, avšak cena víza 

je  60  Euro  (kromě  podobně  vysokých  poplatků  hojně  využívaným zprostředkovatelským 

kancelářím), a to i pro cesty do sousedního Polska, Litvy a Lotyška, kam doposud Bělorusové 

dostávali víza zdarma nebo za ceny řádově nižší. Podle kvalifikovaných odhadů navíc země 

EU navštívilo méně než 10% zdejšího obyvatelstva. Samostatnou kapitolou v otázce pohybu 

osob je cestování za prací do zemí schengenského prostoru – ve většině případů se jedná o 

práci  nelegální  a  tudíž  je  i vstupní  vízum  získáváno  nelegálně,  čímž  se  posilují  sítě 

organizovaného zločinu. 

Dohody o usnadnění vydávání víz (Visa Facilitation Agreement), uzavřené v současné době 

s Ukrajinou  a  Moldavskem,  jsou  opožděným  a  zcela  nedostatečným  krokem  ke  zlepšení 

stávající situace. Navíc nejsou četná ustanovení těchto dohod ze strany konzulátů členských 

států  dodržována.  Podmínky  vydávání  víz  jsou  stále  velmi  neuspokojivé,  zejména  kvůli 
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citelnému  zkomplikování  procedur,  prodloužení  času  čekání  ve  frontách,  požadování 

dodatečných dokumentů nad rámec smlouvy o vízové facilitaci, nutnost využívání společných 

vízových  center,  jež  znatelně  prodražují  poplatky  za  získání  víza  a  vydávání  pouze 

omezeného počtu vícenásobných víz platných déle než 6 měsíců (méně než 15% vydaných 

víz).  

Tyto závěry obsahuje i dříve přijatá rezoluce Výboru pro evropskou integraci ukrajinského 

parlamentu, který 18. června 2008 konstatoval, že dohoda o usnadnění vízového režimu je 

porušována  některými  členskými  státy  EU tím,  že  jsou  jejich  konzuláty  využívají  služeb 

zprostředkovatelských firem, které zvyšují  cenu víza určenou smlouvou na 35 Euro,  nebo 

prodlužují sjednanou maximální dobu pro vyřízení víza a požadují předložení dodatečných 

dokumentů  týkajících  se  účelu  cesty.  Rezoluce  také  upozorňuje  na  přetrvávající  případy 

„neslušného a někdy i ponižujícího“ zacházení s ukrajinskými občany ze strany zaměstnanců 

některých velvyslanectví a konzulátů v případě žadatelů o vízum a také ze strany úředníků 

v některých členských zemích vůči Ukrajincům, jež se zdržují na území těchto států.  Výbor 

také  konstatoval,  že  částka  30  mil.  Euro,  kterou  Ukrajina  získala  v roce  2007  v rámci 

Národního akčního  plánu  ENPI  nebyla  využita  a  vyzval  vládu,  aby  prostředky  technické 

pomoci EU využívala efektivněji. 

Například zástupci ukrajinské občanské společnosti (Expertní rady ukrajinské části Výboru 

spolupráce  EU-Ukrajina)7 požadují  dojednat  harmonogram  („cestovní  mapu“)  zavedení 

bezvízového režimu na základě „jasných kriterií obdobně jako pro země západního Balkánu.“ 

Návrhy zahrnují  také požadavek „otevření možností legální pracovní migrace a poskytnutí 

sociální ochrany pracovníkům ze zemí Východního partnerství v EU prostřednictvím Mobility  

Partnership Instrument“. Ukrajinští experti zdůrazňují, že nová smlouva mezi Ukrajinou a 

EU  by  měla  obsahovat  „podrobný  seznam  podmínek  a  kritérií,  jejichž  naplnění  umožní 

Ukrajině získat bezvízový režim ve vztazích s EU“8.  Podobná stanoviska zastávají  experti 

v podstatě ze všech zemí východní dimenze EPS.   

7  Proposals from the Ukrainian Civil Society (The Civil Society Expert Council of the Ukrainian side of the 
EU – Ukraine Cooperation Committee) for the development of the European Union’s Eastern Partnership, 24 
October 2008, Kyiv, Ukraine

8  The new enhanced agreement between Ukraine and EU: Proposals of Ukrainian experts, Konrad Adenauer  
Stiftung, Ukraine 2007, s.17
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Specifický je případ Běloruska, jež je až dosud jediným sousedem EU s pozemní hranicí, 

jehož občané platí za vydání schengenského víza částku 60 Eur. Jednání o smlouvě, která by 

byla  obdobou  dohody  o  usnadnění  vízového  režimu  uzavřené  s Ukrajinou  nebo 

s Moldavskem,  by  mohlo  trvat  delší  dobu.  Proto  považujeme  za  vhodné  vůči  Bělorusku 

jednostranně zrušit vízové poplatky a to bez předběžných podmínek9 a bezprostředně zahájit 

jednání  o  podmínkách  zavedení  bezvízového režimu (k  čemuž má lepší  předpoklady  než 

například Ukrajina).  

Pokud bude EU chtít  změnit  svůj dosti  nepříznivý obraz mezi občany všech předmětných 

zemí EPS, musí urychleně přijmout některá opatření v oblasti vízové politiky a realizovat je 

nezávisle na ochotě či schopnostech vlád předmětných zemí, jež většinou podmínky cestování 

jejich vlastních občanů příliš nezajímají. Dobrým základem ze strany Unie byl návrh Komise 

ohledně  Východního  partnerství10,  který  předpokládal  zrušení  poplatků  za  vydání  víza  a 

zahájení jednání o zavedení bezvízovém režimu v dlouhodobé perspektivě. 

9 viz např. společný policy paper AMO a Bathoryho nadace – 
http://www.batory.org.pl/doc/Policy_brief_visas_for_Belarus.pdf 

10  Eastern partnership: Communication from the European Commission to the European Parliament and the 
Council, COM(2008) 823, 3 December 2008, 
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/com08_823_en.pdf 


