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Španělský půlrok
Ať  už  dopadne  španělské  předsednictví,  které  začalo  1.  ledna  2010,  jakkoli,  jedno  prvenství  mu nikdo
nevezme  -  je  první  po  přijetí  Lisabonské  smlouvy.  Ta  mění  fungování  institucí  EU  a  zavádí  posty Stálého
předsedy Evropské rady a Vysoké komisařky pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

Španělský  premiér  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  tak  není  hlavním  představitelem  unie  navenek,  protože řízení
pravidelných summitů spadá do kompetence Belgičana Hermana Van Rompue. Zapaterovi zase připadne větší role
při  summitech  EU  se  třetími  zeměmi.  Do  období  španělského  předsednictví  jich  spadá  téměř  deset, například
pravidelné schůzky s USA, Kanadou, Marokem či Ruskem.

Nastavení  způsobu  fungování  předsedání  Evropské  unie  bude  důležitým  odkazem  španělského  předsednictví. Na
bedra  Madridu  spadne  také  postupná  implementace  Lisabonské  smlouvy  do  praxe.  Aby  vyvrátili  spekulace o
možných  problémech  vytvořili  Zapatero  a  Van  Rompuy  společnou  koordinační  skupinu  a  otiskli  v některých
evropských denících společný článek o fungování Evropské unie, kde slibují, že budou společně spolupracovat.

Španělské předsednictví -
priority a očekávání
Asi  nejdůležitější  výzvou,  která  stojí před
španělským  předsednictvím  je  nastavit formu
spolupráce  mezi  předsednickou  zemí, Stálým
předsedou  Evropské  rady  a Vysokou
představitelkou pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku.

Zasedání  Evropské  rady  chce  Herman  Van Rompuy
svolávat  jen  do  Bruselu.  Na  Vysokou představitelku
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine
Ashtonovou zase čeká koordinace ministrů zahraničí.
Plně  pod  vedením  španělského  předsednictví bude
pouze setkávání rezortních ministrů.

Zapatero  si  zatím   zajistil   květnové  setkání s
prezidentem  Obamou.  Španělskému  premiérovi by
záře  reflektorů  přišla  vhod.  Minulý  rok  byl  pro něj
zatím nejobtížnější od roku 2004, kdy se ujal moci. V
nedávném průzkumu 72  procent  obyvatel  uvedlo, že
nemá v premiéra žádnou nebo jen malou důvěru.

Španělsko  musí  dotvořit  to,  o  čem Lisabonská
smlouva mlčí

Španělské  předsednictví  čeká  v nadcházejících
měsících například vytvoření nového diplomatického
servisu  EU,  které  je  prioritou  pro Ashtonovou.
Španělsko  slibuje,  že  tým  několika  tisíc diplomatů,
složený  ze  zástupců  členských  států  a evropských
institucí,  bude  fungovat  již  v  dubnu.  Také občanská
iniciativa,  kterou  definuje  Lisabonská  smlouva, je
zatím pouze na papíře a Španělsko má podle státního
tajemníka  pro  evropské  záležitosti   Diega Lópeze
Garridy v  úmyslu  konkrétní  podobu nových nástrojů
vytvořit.

Kontroverze ve vnějších vztazích

Španělsko  usiluje o „rekord  uspořádání 12 summitů
se  třetími  zeměmi  (mimo  jiné  s  USA, Ruskem,
Kanadou,  latinsko-americkými  zeměmi  a vůbec
poprvé s Marokem). Prioritou  Španělů jsou vztahy s
Latinskou  Amerikou,  problematickým  bodem bude
jednání  s  kubánským  režimem.  Unie  od  roku 1996
zastává  vůči  Havaně  společné  stanovisko a
podmiňuje  zlepšení  vztahů  pokrokem  v dodržování
lidských  práv.  Už  před  zahájením předsednictví
ministr  zahraničí  Moratinos  prohlásil,  že se
Španělsko,  zasadí  se  o  zrušení  unijních  sankcí vůči
Havaně.

Jinou  prioritou  je  pokračování  Unie  pro Středomoří,

která bude mít v Barceloně svůj druhý summit. Ani v
případě  severoafrických  a  blízkovýchodních zemí
není  pravděpodobné,  že  by  Španělé  tlačili na
demokratizaci,  píše  německý  Spiegel.  Zapatero v
dřívějším  rozhovoru  naznačil,  že  by  rád prosadil
východní  Jeruzalém  jako  hlavní  město Palestinců.
Proti  této  iniciativě  by  se  ale pravděpodobně
postavila většina členských zemí EU.

Zajímavé  bude  i  španělská  aktivita  vůči  USA a
Rusku.  Španělsko  totiž  patří  mezi  nejtvrdší kritiky
USA,  zatímco  vůči  ruským zahraničně-politickým
„přešlapům  ,  projevuje   schovívavost.   Za zmínku
stojí  i  skutečnost,  že  Španělsko  je  největším státem
EU, který dopsud neuznal nezávislost Kosova.

Vyvede „nemocný muž  Evropu z krize?

Vyvést  Evropu  z  krize  bude  pro  zemi,  která sama
vykazuje  negativní  makroekonomické ukazatele,
těžkým  soustem.  Španělsko  trpí  jednou  z nejvyšších
nezaměstnanostií  v  Evropě  (v  říjnu  dosahovala 19,3
%).   Podobně  je  na  tom  schodek  veřejných financí,
který  podle  odhadů  přesáhl  v  uplynulém  roce 11%
HDP.  Britský  deník  The  Economist dokonce
Španělsko  označil  za  „nového  nemocného muže
Evropy .

Ambicí  Madridu  v  hospodářské  oblasti  je schválení
nových nástrojů pro dohled nad evropským finančním
systémem  a  přijetí  následovníka  neúspěšné
lisabonské  strategie,  jejíž  platnost  skončí  v tomto
roce. Hospodářskou strategii pro příštích deset let by
měla Unie schválit v březnu ve Valencii.

Jako  hlavní nedostatek lisabonské strategie považuje
ministr  zahraničí  Moratinos  neexistenci závazných
nástrojů  monitorujících  úsilí  členských  států v
oblastech  jako  zaměstnanost,  inovace  nebo sociální
začlenění.  Kromě  zavedení  měřitelných  závazků se
chce Španělsko podle slov státního tajemníka Garridy
zaměřit na zdůraznění sociální dimenze.

Jedním  ze  španělských  cílů  je  i přijetí
protidiskriminační  směrnice  a  implementaci tzv.
stockholmského programu pro svobodu, bezpečnost a
spravedlnost.  V  oblasti  imigrace  chce  Madrid zvýšit
pravomoci  agentury  pro  kontrolu  vnějších hranic
Frontex  a  uzavřít  na  evropské  úrovni  dohodu o
navrácení ilegálních přistěhovalců.

Na  evropské  úrovni  chce  také  madridská vláda
prosazovat  rovnoprávnost  žen,  kterou  ve  své zemi
demonstruje  například  stejným  zastoupením  mužů a
žen ve vládě. Madrid plánuje iniciativy v prosazování
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 rovnosti  na  pracovním  trhu  nebo  v  boji proti
domácímu násilí.
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Předsednický rok v EC Praha

V roce,  který  byl  pro  Českou  republiku  na evropské
scéně  tak  významný,  se  zaměstnanci Eurocentra
Praha  zapojili  do  řady  aktivit  spojených  s českým
předsednictvím.  Zúčastnili  se  například festivalu
United  Islands  of  Prague,  který  byl oficiální
doprovodnou akcí předsednictví.

Reflexi  českého  předsednictví  byl  věnován také
cyklus  debat,  které  Eurocentrum  Praha  pořádalo ve
druhé polovině roku. V prostorách Evropského domu
v  Praze  proběhla  debata  věnovaná  vnějším vztahům
EU  (za  účasti  Karla  Schwarzenberga  a Jana
Kohouta),  panelová  diskuse  o energetické
bezpečnosti (mj. za účasti Václava Bartušky) i debata
věnovaná  logistickým  aspektům  a  vnější prezentaci
českého předsednictví.

Kromě  toho  se  zaměstnanci  Eurocentra Praha
věnovali tradičním aktivitám jako jsou přednášky pro
základní  a  střední  školy,  odborné  semináře pro
specifické  cílové  skupiny  (uskutečnil  se  seminář o
české  evropské  politice  pro  běloruské občanské
aktivisty  nebo  odborný  seminář  o mateřských
centrech  a  jejich  podpoře  z  fondů  EU) nebo
spolupráce  s  externími   subjekty  při přípravě
společných  projektů  s  evropskou  tématikou (výstavy
konané  ve  spolupráci  s francouzským
velvyslanectvím  nebo  Národním  komitétem soutěže
Evropa ve škole).

Vít Nejedlo

Na co se můžete těšit

V  letošním  roce  plánuje  Eurocentrum Praha
uspořádat  cyklus  několika  veřejných  debat,  které se
budou  věnovat  např.  Strategii  EU  2020  a dalšímu
rozvoji  EU,  boji  s  hospodářskou  krizí, Evropskému
roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení nebo
konkrétním  dopadům  implementace Lisabonské
smlouvy na české i evropské úrovni.

Dalším typem aktivit,  kterým se  budeme věnovat, je
cyklus  seminářů  o  rozšiřování  EU  a  také pravidelné
čtvrteční semináře na nejrůznější odborná témata (od
strukturálních fondů, přes možnosti studia v zahraničí
až  po  problematiku  zdravotního  pojištění v
evropských státech).

Pozvánky  na  všechny  veřejné  akce  budou vyvěšeny
na  internetových  stránkách  Eurocentra  Praha a
oznámení o nich najdete v předstihu také na stránkách
tohoto  zpravodaje.  Pozvánky  elektronickou poštou
těm, kteří své kontakty poskytli do naší databáze, jsou
samozřejmostí.

Vít Nejedlo
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