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Nová rubrika na Euroskopu
Fungování institucí  EU je věc důležitá,  ale složitá.  Pro lepší  pochopení toho, jak se vlastně v Evropské unii
vytváří  zásadní  rozhodnutí,  jsme  na  Euroskopu  vytvořili  rubriku  Rozdodování  v  EU.  Napsal  ji Ondřej
Krutílek  z  Centra  pro  studium  demokracie  a  kultury  (CDK),  které  pro  Euroskop  vytváří monitoring
evropské legislativy.

Rubrika  v  šesti  kapitolách  vysvětluje  vývoj  rozhodovacích  pravomocích  institucí  EU  a  zvláště  hlasování pomocí
kvalifikované většiny. Součástí rubriky jsou také podrobná schémata rozhodování a úvod do komitologie. Nechybí
ani podrobná kapitola o změnách po přijetí Lisabonské smlouvy.

Luděk Urban o hospodářské
strategii EU do roku 2020
Profesor Luděk Urban v rozhovoru pro Euroskop
přibližuje  novou  hospodářskou  strategii  EU pro
nadcházející  desetiletí.  Vysvětluje důvody
neúspěchu lisabonské strategie  z roku 2000, která
měla  z  EU  učinit nejkonkurenceschopnější
ekonomiku  na  světě  a  navrhuje,  jak  se  poučit z
chyb.

Rozhovor je druhou částí třídílné série - v první části
se  Urban  věnuje  finanční  krizi  v  Řecku  a  ve třetí
Kodaňskému  summitu.  Další  části  rozhovoru si
můžete přečíst na Euroskopu v rubrice Rozhovory.

Lisabonská strategie  si  kladla  velké  plány, realita
však  byla  jiná.  Může  hospodářská strategie
pomoci  EU  stát  se nejkonkurenceschopnější
ekonomikou?

Lisabonská  strategie  nebo  jak  je  často nazývána
Lisabon  I  nebude  zřejmě  zapsána  zlatým  písmem v
historii evropské integrace. Sám záměr  vyrovnat se s
dlouhodobým  zaostáváním  evropské  ekonomiky  za
americkou, na něž evropští lídři  reagovali v Lisabonu
na  jaře  2000,  považuji   na  tu  dobu  za odvážný,
protože   se  v  něm  přiznávalo,  že  po  řadu desetiletí,
přes  dokončení  vnitřního  trhu,  Evropa   z jistého
pohledu přešlapovala  na místě. Ovšem představa, že
za deset  let  se  podaří  provést  „velký skok  a Evropa
se  stane  „nejkonkurenčnější  ekonomikou  , byla
zřejmě mimo realitu.

Předseda  Evropské  komise  José  Manuel  Barroso 3.
března 2010 představil plány na novou hospodářskou
strategii EU. Zdroj: EK

Takový závěr  je  oprávněný také proto,  že  nástroje, s
nimiž  Lisabonská   strategie  počítala,  a mechanismy,
které  Evropská  unie  měla  a  stále  má  k dosažení
takových  cílů,   jsou  zcela  neadekvátní.  Strategie se
opírala  o  tzv.  „otevřenou  metodu  koordinace  . Ta
počítá  s  tím,  že  výsledky   úspěšných  zemí  a jejich
vzor automaticky zapůsobí na ty méně úspěšné země,
které jejich zkušenosti ochotně převezmou. Naivně se
předpokládalo,  že   po  každém  hodnotícím jednání
Evropské rady se evropští premiéři po návratu domů
okamžitě  pustí  do  toho,  aby  napodobili úspěšnou
praxi svých kolegů. Ale tak to nefunguje, jak všichni

vědí.  Vlády  členských  zemí  a  jejich  premiéři jsou
odpovědné  svému elektorátu  a  nikoli  Evropské radě.
Jak to velice trefně svého času vyjádřil  šéf eurozóny
J.  C.  Juncker  :  „Všichni  víme,  co  máme v
hospodářské  politice  dělat,  ale  jakmile  to uděláme,
víme, že nebudeme zvoleni .

Nová  lisabonská  strategie  může  být  úspěšná jen
tehdy,  když  se  z  této  neblahé  praxe  poučí  a najde
způsoby, jak přimět členské země, aby strategii vzaly
za  svou.  To  zatím  chybělo.  Zatím  nikdo  členské
země k odpovědnému přístupu nenutí  a ani nemůže.
A tak nemohou být ani pochváleny, ani „potrestány .
Dokonce  Evropská komise ani nesmí sestavit tabulku
o  tom,  které  země  si  zaslouží  jedničku  a  které by
měly  stát  na  hanbě.  Musím  ovšem  současně  říci, že
jsou  mezi  členské  země  výjimky  :  severské země
vzaly   priority  Lisabonské  strategie  jednoznačně za
své, jejich zkušenosti by nás měly zajímat.

Cíle  lisabonské  strategie  členské  státy neplnily.
Měla  by  nová  strategie  obsahovat  závazné  cíle s
postihem  pro  státy,  které  je  neplní,  jak navrhuje
španělské předsednictví?

O tom se začalo v souvislosti s přípravou Lisabonu II
mluvit.  Ale   postih   by  zřejmě  v  současné Evropě
neprošel a vedl by pouze  ke sporům mezi členskými
zeměmi.  Co  s  tím  dělat?  Oprávněně  se  současná
diskuse kolem strategie 2020 (stejně jako diskuse, jak
zabránit  opakování  „řecké  tragédie  )  znovu  vrátila k
návrhu  na  vytvoření  evropské  „ekonomické  vlády .
Evropská  unie  jako  celek   zatím  nedospěla  k tomu,
aby  byla  na  unijní  úrovni  vytvořena  instituce s
pravomocemi  americké  federální  vlády.  Ale  bez
posunu  k  nějaké  formě   „ekonomické  vlády   se
Evropa  odsuzuje  k  tomu,  že  Lisabon  II  za  deset let
skončí  se  stejným  rozčarováním  jako jeho
předchůdce.

Vidím dvě možná řešení. Jedno navrhl nový evropský
prezident Van Rompuy : plnění cílů nové strategie by
mohlo  být  „odměňováno .  Odměna by  mohla  být ve
formě vyšších příspěvků z různých unijních fondů na
cíle  nové  lisabonské  strategie  (na  výzkum, inovace,
vzdělání), zvýhodněnými úvěry z Evropské investiční
banky atd. Méně odpovědné členské země by tím byli
nepřímo  „trestány  .  Druhou  cestu  nabízí smlouvy,
které  nebrání,  aby  skupina   členských  zemí, jež
nemají obavy z „omezení  vlastní suverenity, zavedla
pro  sebe  určitou  formu  „ekonomické  vlády  (cestou
tzv.  posílené  spolupráce  například  v rozpočtové
politice).  Taková   skupina  zemí  by  vytvořila jakési
jádro,  k  němuž  by  se  mohly  později  připojit další
země.

Schůdnost  takového  řešení  vidím  v  tom,  že k
myšlence  „ekonomické  vlády   se  dnes programově
hlásí řada členských zemí (např. Německo a Francie)
a také řada představitelů členských zemí. Nebezpečí,
že  dojde  k  rozdělení  Evropské  unie  tím  nehrozí :
koneckonců  hospodářská  a  měnová  unie také
nezahrnuje všechny členské země a vnitřní trh EU se
kvůli tomu nezhroutil. 
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Eurocentrum Plzeň - 17.3.

Seminář  -  koordinace sociálního
zabezpečení  migrujících  osob v
rámci EU.

Další informace

Eurocentrum Hradec
Králové - 16.3.

Evropská unie po Lisabonu

Další informace

Eurocentrum  Olomouc -
31.3.

Euro v době ekonomické krize

Další informace

Herman  Van  Rompuy  považuje  novou ekonomickou
strategii  EU  do  roku  2020  za  velkou  výzvu. (Zdroj:
Evropská rada)

Jaká opatření by měla nová hospodářská strategie
obsahovat,  aby  Evropa  držela  krok  s rychle
rostoucími  ekonomikami  jako  například  s Čínou,
ale  i  s  USA,  v  nichž  produktivita  práce roste
rychleji než v Evropě?

Jednu věc považuji za nutné říci úvodem.  Současná
Evropská  unie  se  musí  vyrovnat  nejen s
konkurenčním  předstihem  USA  (kvůli větším
úspěchům ve výzkumu a větší inovativnosti), ale také
s konkurenčními výhodami Číny a některých dalších
zemí  (kvůli  nižším  mzdovým  nákladům  a nesmírné
inovační dynamice, která živí čínský vývoz). Na tuto
realitu  si musí Evropa pospíšit s radikální odpovědí,
nechce-li  se  dostat  do  situace  diváka,  kterému ujíždí
vlak. To všechno je  v Evropě dobře známo a zdá se,
že první obrysy strategie 2020 na to celkem správně
reagují.

Evropská  komise  ve  svém  předběžném  návrhu na
další desetiletí uvádí tyto čtyři hlavní priority :

1.  podporu  výzkumu  a  inovací,  2. odstranění
překážek  bránících  využití  potenciálu evropských
podniků, zejména malých a středních, 3. investice do
lidí  a  4.  zavádění  „zelené ekonomiky  jako odpověď
na  evropskou  závislost  na  dodávkách  energie  a na
klimatické změny.

Je  potěšitelné,  že  obdobné  priority  nalézáme  také v
návrzích  členských  zemí,  včetně  České republiky.
Zmíněné priority nové strategie by mohly být slibnou
odpovědí na výzvu USA, Číny i ostatních zemí.

Záleží  ovšem  na  tom,  aby   tyto  cíle  nezůstaly na
papíře. Nejde zdaleka jen o shodu v prioritách, i když
ta  je  důležitá,  ale  o  to,  jak  je  přeměnit  v  realitu. To
považuji skutečně za klíčový problém nové strategie.
Nalezení  přijatelné  formy  „ekonomické  vlády
považuji  proto za bezpodmínečně nutnou, má-li nová
strategie   zajistit  nadějnou  ekonomickou perspektivu
Evropské  unie,  přitom   v  podmínkách,  které jsou
mnohem náročnější než byly v roce 2000.

Zdůrazňuji  to  také  proto,  že  nedávno  přijatá

Lisabonská smlouva, jakkoli  důležitá pro další vývoj
Unie  v  institucionální  oblasti,  nenabízí  podle mého
názoru žádné nové nástroje k prosazování navrhované
strategie,  ani  nezaručuje  politické odhodlání
členských  k  takovému  postupu  a   také nepředkládá
náčrty nové strategické vize. Tedy nic z toho, na čem
bude záviset úspěch nové strategie.

rozhovor vedla Marie Bydžovská

Hlavní body Strategie 2020

- 75% zaměstnanost obyvatel ve věku 20-64 let

- 3 % HDP Evropské unie na vědu a výzkum

- 20%  snížení  emisí  CO2  a  20% podíl
obnovitelných zdrojů na energetické spotřebě

- Snížení  počtu  nedokončeného  školního vzdělání
pod  10  %  a  zvýšení  počtu vysokoškolsky
vzdělaných mladých Evropanů na 40 %

- Snížení  počtu  obyvatel  ohrožených  chudobou o
20 milionů

připravila Marie Bydžovská

Ukrajina musí přejít od rétoriky
k činům
Ukrajina  se  dostala  v  únoru  do  pozornosti médií
kvůli  prezidentským  volbám,  které vyhrál
opoziční  vůdce  Viktor  Janukovyč  (získal 48,6
procent  hlasů).  Situaci  na  Ukrajině  se věnovala
konference  „Ukrajina  mezi  EU  a  Ruskem v
prezidentských  volbách  ,  kterou pořádala
Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci se
zastoupením  Evropské  komise.  V panelu
diskutovali pozorovatel ukrajinských voleb Václav
Nekvapil,  Mychajlo  Samus  z  Center  for Army,
Conversion  and  Disarmament  Studies, dále
analytik Jurij Fedorov a redaktor Hospodářských
novin Ondřej Soukup.

 Lídr oranžové revoluce Viktor Juščenko při obhajobě
prezidentského  mandátu  zcela  propadl. Zastánce
západní orientace Ukrajiny na summitu EU-Ukrajina
v Bruselu v prosinci 2009. (foto:Audiovizuální archiv
Evropské unie)

Prezidentské  volby  proběhly  na  Ukrajině  od roku
1991  již  popáté.  Opoziční  vůdce  Viktor Janukovyč
porazil  o  3  procenta  dosavadní  premiérku Juliji
Timošenkovou,  což  v  přepočtu  na  hlasy znamenalo
rozdíl 750 tisíc hlasů.

Panelisté se zaměřili   na očekávané změny v domácí
a  zahraniční  politice  Ukrajiny  - například
předpokládaný  konec  ukrajinského  směřování do
NATO,  podporu  Medveděvova  plánu evropské
bezpečnostní  architektury  nebo  ochotu ponechat
Rusku  námořní  základny  na  Krymu. Diskutovali
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rovněž  o  přerozdělení  podílů  ukrajinské plynové
soustavy a možném uznání samostatnosti Abcházie a
Jižní Osetie ze strany Kyjeva.

Nekvapil: Volby proběhly v klidu

Václav  Nekvapil,  který  se  voleb  zúčastnil jako
pozorovatel, poukázal při hodnocení voleb na citelné
oslabení  Juščenka,  který  získal  pouhých  5 procent
hlasů.  Zmínil  snahu  ovládnout  soudy  a mocenské
složky  státu  -  oba  hlavní  rivalové koordinovali
expresní  výměny  nezávislých  policejních  ředitelů a
soudců, které pak nahrazovali vlastními lidmi.

V  evropském  kontextu  neobvyklá  byla  i změna
volebního  zákona  mezi  oběma  koly  voleb.  Stalo se
tak  z  obav  před  výhružkami  Tymošenkové, která
slibovala  stažení  svých  lidí  z  volebních  komisí, což
by paralyzovalo jejich usnášeníschopnost a způsobilo
patovou  situaci.  Samotné  volby  ale  podle Nekvapila
proběhly  bez   problémů.  Spíše  než možná
neregulérnost voleb působily problémy spíše občasné
mezery ve znalostech volebního zákona.

Samus: Rusko potřebuje základnu na Krym

Mychajlo  Samus  se  ve  svém  vystoupení  zaměřil na
klíčové  dopady  voleb.  Za  nejdůležitější považoval
dočasné ukončení perspektivy ukrajinského členství v
NATO,  které  nebylo  prioritou  žádného  z kandidátů.
Zatímco  Timošenková  se  zaměřila  na evropskou
obrannou  politiku,  Janukovyč  propagoval novou
bezpečnostní architekturu navrženou Medveděvem.

Samus  se  rovněž  vyjádřil  k  přehodnocení odchodu
ruské  flotily  ze  Sevastopolu,  za  které  je zodpovědný
právě  vítěz  voleb.  Pomineme-li nedaleký
Novorossijsk,  kde  se  plánovanou  základnu dosud
nepodařilo  dostavit,  Rusko  v  současnosti nemá
nezamrzající  vojenský přístav.  Oiciálně by měli ruští
námořníci vyklidit Krym do roku 2017, ale vzhledem
k  tomu,  že  Ukrajinci  mezitím  půjdou  jedenkrát k
prezidentským  a  dvakrát  k  parlamentním volbám,
může být všechno jinak.

Pokud  jde  o  ostře  sledovaná  kavkazská teritoria,
Samus  nabádá  nového  prezidenta  k  obezřetnosti  s
případným  uznáním  Abcházie  a  Východní Osetie,
které  přirovnal  k  největšímu  geopolitickému otřesu
po rozpadu Sovětského svazu.

Plynová  královna  Julia  Tymošenková tentokrát
neuspěla.  V  souboji  s  Viktorem  Janukovyčem v
prezidentských volbách zaostala o tři  procenta. (foto
čtk)

Fedorov:  Rusko  se  snaží  podkopad ukrajinskou
státnost

Jako  vystoupil  Jurij  Fedorov,  který  hned  v úvodu
zdůraznil přetrvávající postavení Ukrajiny jako země,
která  je  pro  Rusko  prioritní.  Srategickou důležitost
Kyjeva výrazně posílil záměr Rumunska a Bulharska
přihlásit se k systému americké protiraketové obrany.

Fedorov  označil  Janukovyčovo  vítězství  za ruský

revanš ukrajinské oranžové revoluci,  Moskva má ale
podle  ně  k  opravdovému  nadšení  daleko.  Kreml se
totiž bojí, že se z Janukovyče stane druhý Lukašenko,
který  bude  Rusko  tlačit  k  jednostranným ústupkům.
Vztah  Ruska  k  Ukrajině  jě  podle  něj nadále
podezřívavý.  Moskva  dosud  nezapomněla na
Juščenkovu  evropskou  volbu,  kdy  jeho režim
představoval  v  post-sovětském  prostoru ojedinělý
demokratický  způsob  vlády  a  pro  Putina tak
znamenal hozenou rukavici.

Podle  Fedorova  podniká  Rusko  cílené  kroky k
oslabení ukrajinské vlády a státnosti. K tomu využívá
ukrajinské  rozpory,  ať  už  politické, ekonomické,
etnické,  či  jazykové.  Do  této  kategorie  patří i
soupeření  mezi  Janukovyčem  a současnou
premiérkou,  ze  kterého  zřejmě  bude  Moskva díky
relativně  velké  opoziční  síle  Timošenkové  těžit i
nadále.  Jak  uzavřel  Fedorov,  politická  a ekonomická
integrace  Ukrajiny  tak  představuje  pro  Rusko velké
nebezpečí.

Soukup:  Proevropská  Timošenková, proruský
Janukovyč?

Ondřej Soukup si vzal v posledním vstupu na mušku
ukrajinské  volební  stereotypy.  Jako  první  napadl již
okřídlené  přívlastky,  které  označily dosavadní
premiérku  jako  „proevropskou  ,  zatímco o
Janukovyčovi hovoří soustavně jako o „proruském .

Komentátor  Hospodářských  novin  podotkl, že
rétorika  Timošenkové  je  stejně  proevropská, jako
utopická,  čímž  narážel  zejména  na možnost
ukrajinského  členství  v  EU  během  pěti  let, kterou
premiérka deklarovala. Soukup tuto představu označil
za  scestnou  už  z  toho  důvodu,  že  v politicky
rozdělené  zemi  je  takřka  nemožné  získat potřebnou
většinu  hlasů,  která  by  integraci  umožnila. Uvedl
také, že navzdory euro-image Timošenkové si Brusel
po zvolení jejího rivala vesměs oddychl.

Pokud jde o pozici Janukovyče, Soukup upozornil, že
nově  zvolený  premiér  není  samostatný  politik, ale
především  představitel  vlivných  kruhů  z východní
Ukrajiny,  kteří  národní  politiku  skutečně  určují. Jak
se  vyjádřil,  podpora  těchto  oligarchů  rozhodně není
nezištná a výměnou očekávají silné vztahy s Ruskem,
které jsou zásadní  pro jejich těžký průmysl. Zároveň
ale zdůraznil,  že pokud se nový prezident otočí zády
k  Evropě,  svým  příznivcům  se  rozhodně nezavděčí,
neboť  na  starém  kontinentě  se  nachází naprostá
většina jejich trhů.

Právě  na  tomto  příkladu  označil  proruské, či
proevropské  rozdělení  za  poněkud zavádějící.
Komentátor  své  vystoupení  uzavřel  výčtem úkolů,
které  by  podle  něj  měly  představovat  hlavní priority
nového  prezidenta.  Zde  apeloval  zejména  na letošní
ukrajinský  rozpočet,  který  dosud  nebyl  sestaven a
nutnost zformovat silnou vládu a stabilní koalici. Jak
uzavřel  Soukup,  pro  Ukrajinu  nadešel  čas  přejít od
rétoriky posledních pěti let ke skutečným činům.

reportáž napsala Hana Chuka

Výsledky 1. kola voleb

Viktor Janukovyč (35, 32%)

Julia Tymošenko (25,05%)

Sergej Tyhipko (13,05%)

Arsenij Jaceňuk (6,96%)

Viktor Juščenko (5,45%)

Petro Symonenko (3,54%)

Volodymyr Lytvyn (2,35%)

zdroj: Ukrajinská volební komise
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Rozhovor Euroskopu s
Alexandrem Vondrou
Jaké  jsou  názory  bývalého  vicepremiéra pro
evropské  záležitosti  Alexandra  Vondry na
Východní partnerství nebo vstup Turecka do EU?

Jak hodnotíte post komisaře pro rozšíření, který v
nové Evropské komisi získala Česká republika?

Odpovídá ceně akcií a image, které nyní v EU máme.
Tedy žádný zázrak. Jako mínus hodnotím to, že tento
post  nedává  „našemu   komisaři  moc příležitostí
mluvit  do  příštího  rozpočtu  a  dalších  reforem EU.
Nebude  mít  také  svou  vlastní  radu  ministrů  a je
otázkou,  zda  se  nebude  dostávat  do  role jakéhosi
juniorního  komisaře  pod  kuratelou  paní Ashtonové.
Naopak výhodou portfolia je, že v agendě rozšíření se
Češi  dlouhodobě  profilují  a  v  naši  zemi  k němu
existuje  poměrně  značný  konsensus.  Navíc Štefan
Füle  problematice  rozumí  a  svou  profesionalitou si
může  získat  respekt.  Nebude  mít  však  lehkou úlohu.
Na  jedné  straně  bude  čelit  velkému  očekávání na
východě,  na  druhé  straně  bude  muset  bojovat s
únavou z rozšíření na západě.

Měl  podle  vás  na  toto  rozhodnutí  vliv projekt
Východního  partnerství,  který prosadila
Topolánkova vláda?

Rozhodující bylo to, koho naše vláda Komisi nabídla.
Ale  české  angažmá  ve  Východním partnerství
podpůrnou roli  asi  hrálo.  Společně s  Poláky a Švédy
jsme  stáli  u  zrodu  projektu  a  ustavující  summit se
konal za našeho předsednictví.

Pražská  deklarace,  která  byla  přijata  v květnu
2009  v  Praze  na  summitu  zemí  zúčastněných na
tomto  projektu,  říká,  že  „hlavním cílem
Východního  partnerství  je  vytvoření podmínek
nezbytných  pro  urychlení  politického  sblížení a
další hospodářskou integraci mezi Evropskou unií
a zúčastněnými partnerskými zeměmi . Jak daleko
by podle vás měla tato integrace jít?

Smysl  projektu  vidím  ve  vyplnění  časového vakua
mezi  dneškem  a  vzdálenější  budoucností. Realitou
dneška  je,  že  žádná  ze  zemí  Východního partnerství
není teď připravena na členství v EU  a mnohé země
v  EU  nyní  nejsou  připraveny  tento  proces nějak
urychlovat.  Všechny  tyto  východní  státy  ale mají
zájem se Unii přibližovat a my zase máme zájem, aby
úspěšně  provedli  demokratické  a ekonomické
reformy  a  udrželi  si  svou  nezávislost  a nám
přátelskou  politiku.  Musíme  tedy  něco nabídnout.
Když  nic  neuděláme,  budou  v  izolaci  a vystaveni
tlaku svého ruského souseda.

Jedná  se  o  tyto  země:  Arménie, Ázerbájdžán,
Bělorusko,  Gruzie,  Moldavsko  a  Ukrajina. Mezi
nimi  existují  veliké  rozdíly,  a  to  nejen z
vnitropolitického  hlediska,  ale  i  co  se  týká jejich
mezinárodního  postavení.  Jak  na  tento problém
hleděla vaše vláda?

Jasně,  je  to  dost  heterogenní  společenství, žádná
Višegrádská skupina. Ale určité společné jmenovatele
můžeme  identifikovat.  Zaprvé,  všechny  země patří
nebo  se  hlásí  geograficky  či  kulturně  k  Evropě. Za
druhé,  všechny  tyto  země  mají  jako postsovětské
určitou  společnou  zkušenost.  A  zatřetí,  všechny tyto
země  jsou  pro  Evropu  důležité  zejména  z hlediska
energetické bezpečnosti.

Má  některá  z  těchto  zemí  šanci  stát  se členem
Evropské unie?

Určitě. V žádném případě bychom jim neměli zavírat
dveře.

Vy sám osobně byste byl pro další rozšíření EU na
východ?

Ano. Jsem pro postupné rozšiřování na východ. Třeba
Ukrajina  je  velmi  důležitá  země.  Ale  ke členství
zbývá ještě velmi dlouhá cesta.

Jaký bude mít podle vás výsledek voleb dopad na
mezinárodní  postavení  Ukrajiny?  Co  to bude
znamenat pro nás?

Myslím,  že  dnešní  Ukrajina  je  jiná  než před
Oranžovou revolucí v roce 2004. Juščenko sice volby
prohrál,  ale  udělal  dost  práce pro posílení ukrajinské
nezávislosti  a  suverenity.  Rozdělení  na  západ a
východ  už  tak  akutně  nehrozí,  problémem  je spíš
špatná  hospodářská  situace  v  důsledku  krize. Lidé,
kteří  podporují  Janukovyče  na  východě  země, ale
nemají  zájem na tom, aby se Ukrajina dostala znovu
pod výhradní  vliv  Ruska.  Mají  zájem dělat  byznys s
Evropou.

Neprohrává  Unie  „boj   o  své  postavení  v těchto
postsovětských republikách s Moskvou?

Klíč  ke  své  budoucnosti  mají  tyto  státy  primárně ve
svých  vlastních  rukou.  Evropa  to  za  ně sama
nevybojuje. Ale měla by jim věnovat větší pozornost.
A  pokud  jde  o  jižní  Kavkaz,  musíme spolupracovat
také s Američany.

Lze  podle  vás  západní  země  přesvědčit o
důležitosti  tohoto  regionu  pro  stabilní  vývoj celé
Evropy?

V  rámci  EU  je  to  neustálé  vyvažování. Poláci,
Švédové,  Němci,  my  a  dalších  země  střední a
východní  Evropy  dobře  rozumí  důležitosti evropské
východní politiky. Z druhé strany Francouzi, Španělé,
Italové  prosazují  důraz  na  středomořskou politiku.
Výsledkem je vždycky určitý kompromis.

Jaké  postavení  má  vzhledem  k Východnímu
partnerství  Turecko  -  polovina  zemí tohoto
projektu leží na východ od tureckých hranic?

Turecko  je  formálně  dál,  má  stejný  status jako
Chorvatsko, protože s EU již vyjednává o přijetí. Byť
je  evidentní,  že  se  tyto  rozhovory  ještě dlouho
potáhnou.

Jste  pro  přijetí  Turecka  někdy  v  budoucnosti do
EU?

Slíbili jsme jim to a sliby se mají plnit. Turecko dnes
hledá  svou  identitu  a  bylo  by  osudovou chybou
postavit se k němu zády. Ale zase - o své budoucnosti
rozhodne  primárně  Turecko  samo.  Zájem nás,
Evropanů,  je,  aby  tato  budoucnost  navazovala na
modernizační úsilí v minulosti. Turecko je strategicky
a ekonomicky nesmírně důležitá země. Nebylo by pro
nás  dobré,  kdyby  se  vlády  nad  Bosporem zmocnili
radikální islamisté.

Další  problém  co  se  týká  rozšiřování  je Balkán.
Neměla by se Unie více orientovat na Srbsko, kde
hrozí reminiscence ruského vlivu?

Určitě. Srbsko je klíčová země na Balkáně. Nedávno
projevilo o členství v EU jasný zájem a doufám, že se
věci  začnou  hýbat  kupředu.  Musíme přesvědčovat
skeptiky. Zejména Holanďany.

Kde  podle  vás  leží  hranice,  za  kterou  by  se Unie
neměla dál rozšiřovat, aby neztratila svůj obsah a
akceschopnost?

Na hranici s Ruskem. To je příliš velké a v EU si ho
představit neumím.

rozhovor vedl Petr Placák
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PROFIL: Juan Rodriguéz
Zapatero
Španělsko  je  od  1.  ledna  2010  prvním státem,
který  předsedá  EU  za  změněných  podmínek po
přijetí  Lisabonské  smlouvy.  Španělský premiér
José Luis Rodríguez Zapatero se tak o roli „tváře
unie  musí  dělit  se  Stálým  předsedou  Rady EU
Hermanem Van Rompuem.

Zapatero,  který  se  narodil  v  roce  1960,  vyrůstal v
rodině, kde se mísily levicové i konzervativní názory.
Jeho  dědeček  z  otcovy  strany  zahynul  v  roce 1936
pod  kulkami  španělských  frankistů,  zatímco rodinná
linie z matčiny strany podporovala autoritativní režim
generála Franka.

Zapatero patří ke kometám španělské politiky - v roce
1986  se  stal  nejmladším  poslancem  v historii
Španělska  a  rychle  stoupal  v  hierarchii Španělské
socialistické  dělnické  strany  (PSOE).  Do  roku 1991
také  na  své   alma  mater   v  Léonu  vyučoval ústavní
právo.  Během  studií  na  universitě  Zapatero poznal
svoji  ženu,  operní  zpěvačku  Sonsoles  Espinosa, se
kterou má dvě dcery.

Premiér  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  vládne ve
Španělsku od roku 2004. (foto: PSOE)

Vítězství ve stínu terorismu

Zapatero  se  v  roce  2000  stal  předsedou socialistické
strany.  Po  druhé  porážce  PSOE  v parlamentních
volbách  od  pravicové  Lidové  strany  (PP), kdy
tehdejší  premiér  José  María  Aznar  získal v
parlamentu  absolutní  většinu,  vyhrál vnitrostranický
souboj a uspěl se svou vizí „třetí cesty  (Nueva Vía).

O  čtyři  roky  později  Zapatero,  poněkud překvapivě
vyhrál  parlamentní  volby.  Průzkumy totiž
naznačovaly vítězství PP. Volby ale výrazně ovlivnil
teroristický útok v Madridu, při kterém zahynulo 191
lidí.  Než  se  stal  premiérem,  Zapatero nikdy
nezastával žádné funkce v exekutivě. V roce 2008 se
PSOE  podařilo  ve  volbách  získat  43,9  %  hlasů a
obhájit svůj mandát.

ETA a Katalánsko

První i  druhá Zapaterova vláda je menšinová a opírá
o  podporu  menších  levicových  a  regionálních stran
(Katalánsko,  Baskicko).  I  kvůli  tomu  byl Zapatero
více  ochoten  naslouchat  katalánským  a baskickým
nacionalistům.  V  roce  2006  podpořil referendum,
které  umožnilo  Katalánsku  získat  větší autonomii.
Opozice  proti  tomu  protestovala  u  ústavního soudu,
který  pravděpodobně  rozhodne  během španělského
předsednictví.  Pokud soud po  třech  letech autonomii
označí  za  protiústavní,  dají  se  v  Katalánsku čekat
problémy.

Španělská vláda se pokusila - podobně jako předchozí
pravicové  vlády  -  řešit  vyjednáváním  i problém
baskického  terorismu.  V letech  2004-2006 probíhalo
jednání  se  zakázanou  stranou  Batasuna,  která je

politickým křídlem ETA. Poté co separatisté porušili
příměří a zabili  v prosinci 2006 při  atentátu dva lidi,
Zapaterova vláda dialog zastavila.

Španělský  premiér  odmítl  i  plány  tehdejší baskické
autonomní  vlády  Juana  Josého  Ibarretxeho na
referendum  o  možné  nezávislosti,  stejně  jako volné
spojení Baskicka se Španělskem.

V roce 2009 se baskičtí socialisté s podporou Lidové
strany ujali moci a nahradili téměř třicet let vládnoucí
baskické  nacionalisty.  Obě  celošpanělské  strany se
dohodly  hlavně  na  boji  proti  ETA  a respektování
součastného statusu baskické autonomie z roku 1979.

Změny ve španělské společnosti

Zapaterovy  vlády  provedly  od  roku  2004 sérii
reforem,  které  rozdělují  španělskou společnost
(legalizace homosexuálních sňatků s možností adopce
dětí,  zrychlení  rozvodů,  zjednodušení  potratů nebo
změny ve španělském školství). Zapatero také „bodl
do  španělské  minulosti,  když  prosadil  zákon o
historické  paměti,  který  zakazuje  shromáždění a
pomníky oslavující Franka.

Zapaterův kabinet se výrazně angažoval i v boji proti
domácímu násilí  a  za  rovnost  žen  -  téma,  které chce
prosazovat  i  během  předsednictví.  Zapatero, který
sám  sebe  někdy  označuje  za  feministu, dodržuje
gendrovou  rovnost  i  ve  vládě,  jejíž  polovinu tvoří
ženy. Ve vztahu k imigraci zvolil Zapatero vstřícnou
politiku,  kdy přistoupil  k  masové  legalizaci několika
set tisíc ilegálních, většinou afrických, přistěhovalců.

Aliance civiliazací

V  zahraniční  politice  došlo  za  vlády  Zapatera ke
zhoršení  vztahů  se  Spojenými  státy,  protože nařídil
stažení  španělských  jednotek  z  Iráku. Naopak
vstřícnější je přístup Španělska k evropské integraci -
například  za  Aznarových  vlád  se  Madrid  stavěl ke
snahám  o  nahrazení  smlouvy  z  Nice spíše
rezervovaně.

Zapatero  patří  k  příznivcům  multilateralismu a
odmítá nutnost střetu kultur a civilizací. V roce 2004
vystoupil  v  OSN  s  iniciativou  Aliance  civilizací. O
rok  později  vznikla  při  OSN  instituce  se stejným
názvem,  která  má  bojovat  proti  polarizaci mezi
světovými  národy  a  kulturami  a  propagovat mezi
nimi porozumění. K iniciativě se připojilo na 80 zemí
a organizací.

Problémová ekonomika

Slabinou  Zapaterova  vládnutí  je  po  celou dobu
ekonomika.  Španělsko  trpí  téměř  20 procentní
nezaměstnaností  a  tvrdě  ho  zasáhla současná
ekonomická  krize.  Podobně  je  na  tom schodek
veřejných  financí,  který  podle  odhadů  přesáhl v
uplynulém  roce  11%  HDP.  I  díky  tomu výrazně
poklesla  Zapaterova  popularita,  kterou  doufá  „najít
během půlročního předsednictví Evropské unie.

napsal Petr Zenkner
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