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1  Úvod 

 

Jako téma pro svou diplomovou práci jsem si zvolila vztahy Evropské unie (EU)  

a zemí Středomoří. Důvodem mého rozhodnutí byla skutečnost, že se tímto tématem mnoho 

autorů dosud plně nezabývalo, v čemž spatřuji přínos své práce. Nedostatečnou pozornost 

věnovanou zemím Středomoří odůvodňuji jako příčinu samotného konceptu Evropské 

politiky sousedství (dále jen EPS), která zahrnuje mimo státy kolem Středozemního moře také 

státy východní Evropy. Hlavním impulsem vedoucím ke vzniku EPS (2003 – 2004) bylo 

historicky největší rozšíření EU o nové členské státy střední a východní Evropy v roce 2004.  

I v současnosti se velký zájem zemí EU věnuje východní Evropě. Snad i díky novým členům, 

kteří mají s východoevropskými státy bližší vztahy než se středomořskými státy.  

Ke zvýšenému zájmu o východní Evropu přispívá také české předsednictví EU, jehož 

prioritou je mimo jiných východní partnerství. Země Středomoří, které oplývají bohatou 

historií úzce spjatou s evropskými státy a velice zajímavou kulturou, se mohou cítit zastíněny 

východní Evropou. V Evropě probíhá rozsáhlá diskuse o podobě EU a o jejích vnějších 

hranicích. Teoreticky je EU otevřena všem státům v Evropě při splnění stanovených 

podmínek. Ovšem realita je jiná a přístup členů EU k otázce dalšího rozšíření je 

nejednoznačný. Zvláště v případě Turecka. To bylo dalším důvodem vedoucím ke vzniku 

EPS. Postavení zemí v rámci EPS je upravenou smluvně na základě Dohody o partnerství   

a spolupráci (země bývalého SSSR) nebo Asociačních dohod (země Středomoří). Cílem této 

rámcové politiky je podpořit prosperitu a stabilitu sousedských zemí jako záruku dosažení 

míru, bezpečnosti a stability. Státy mají možnost využívat všech výhod v podobě kontaktů 

v oblasti kultury, kontaktů s jinými národy, know-how, větších trhů nebo zkušeností 

s realizací reforem.  

 

Druhá kapitola této diplomové práce je především teoretická. Pojednává o počátcích  

a etapách rozvoje regionalismu; jeho hlavních formách a typech; hlavních motivech, které 

vedou státy k tomu, aby se integrovaly do větších celků; přínosech a negativech integrací  

a teoretických přístupech k regionální integraci. Mou snahou bylo nalézt také důvody  

či předpoklady pro/proti integraci v regionu Středomoří. Vycházela jsem z podmínek, které 

jsou pro země v tomto regionu typické, a které jej věcně charakterizují. Bezprostředně na tuto 

kapitolu navazuje kapitola třetí, ve které se zabývám naplňováním integračních tendencí  

ve Středomoří. Vycházím přitom z integračních předpokladů v regionu, které byly 
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charakterizovány ve druhé kapitole. Poslední část je věnována konkrétní formě spolupráce EU 

se zeměmi Středomoří a efektům, vyplývajícím z této spolupráce. Zabývám se zde především 

zhodnocením dosavadního vývoje vztahů, naplňování deklarovaných cílů a snahou EU 

vytvořit se středomořskými partnery zónu volného obchodu. Pro rozvoj partnerství za účelem 

dosažení oblasti prosperity a stability kolem Středozemního moře je důležitá také finanční 

podpora, která plyne jak ze společného evropského rozpočtu, tak se na ní podílí svými 

programy také Evropská investiční banka. Konkrétní podobu spolupráce představuje 

Středomořská unie, jež je výsledkem snah francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Ten 

kritizuje opomíjení jižní oblasti, ve které naopak vidí budoucnost celé Evropy. 

 

Mým cílem je zmapovat vztahy mezi Evropskou unií a zeměmi středomořského 

regionu a dále analyzovat efekty, které sebou přináší spolupráce obou partnerů z hlediska 

přibližování středomořských zemí úrovni Evropské unie. 
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2  Předpoklady zemí Středomoří k integraci 

 
 

2.1  Teoretická východiska integračního procesu 

 

 Pojem regionalismus se začíná objevovat na počátku 20. století. Hovoří  

se o procesech, které teoretikové nazývají „regionální integrace“. Podstatou těchto procesů  

je odstraňování diskriminačních překážek obchodu mezi státy a podpora spolupráce mezi 

nimi. Motivy integrace vycházejí z místních podmínek v daném regionu. K těmto motivům 

patří politické, ekonomické, ale i jiné faktory. Podle mého názoru je ekonomický motiv 

integrace nejvýznamnějším faktorem. Je společný všem státům, které se snaží o ekonomický 

rozvoj prostřednictvím přístupu na větší trhy Nelze opomenout ani snahu předcházet 

negativnímu jevu vyskytujícím se v ekonomice – její fragmentaci. Na regionalismus existuje 

řada rozdílných teoretických názorů. Na jedné straně je regionální integrace vnímána 

pozitivně. Její zastánci jí přisuzují přínos pro rozvoj obchodu a jeho liberalizaci. Její odpůrci 

tvrdí, že má regionální integrace na liberalizaci obchodu negativní dopad a může ji dokonce 

ohrozit. Toto ohrožení liberalizace lze vnímat jako nebezpečí vzniku regionálních válek mezi 

jednotlivými uskupeními nebo snahu větších a silnějších integrací a jejich členů vnucovat své 

názory a postoje slabším. Zároveň modely zkoumající účinky regionalismu nepostihují 

dynamické účinky regionálních dohod, tedy vývoj veličin v čase. Zde však hodně záleží  

na tom, jak je společnost schopna reagovat na vyšší konkurenci. A. Winter1 hovoří např.  

o politice, ve které se jednotlivé země zaměřují na snižování obchodních bariér. J. Ravenhill2 

hovoří o regionalismu jako o určitém procesu, kdy dochází k mezivládní spolupráci mezi 

dvěma či více státy. Podle těchto různých pojetí vidím regionalismus jako hospodářskou 

politiku, která přispívá k omezování bariér bránících vzájemné spolupráci mezi státy  

a zároveň povede k vytváření užších vazeb mezi nimi. Podle mého názoru nelze vyvozovat 

závěry o tom, že regionální dohody způsobují odklon obchodu a nejsou pro společnost 

přínosné. Pro jednotlivé ekonomiky vyplývá z regionální integrace řada přínosů: 

 

                                                 
1
 WINTERS, Alan. Regionalism versus Multilateralism. Policy research working paper [on-line]. 1996, No. 

1687, November [cit. 2009-01-19]. Dostupné na www: 
<http://ctrc.sice.oas.org/trc/Articles/Regionalism/Winters96.pdf>. 
2 RAVENHILL, John. Global Political Economy. 2. vyd. New York: Oxford University Press, 2008. 528 s. 
ISBN 978-0-19-929203-5. 

http://ctrc.sice.oas.org/trc/Articles/Regionalism/Winters96.pdf
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- vyšší úspory z rozsahu, které jednotlivé země získávají díky možnosti optimalizace 

rozsahu produkce, díky většímu trhu než jaký je k dispozici 

 

- větší trh způsobuje růst konkurence mezi podniky, z čehož v konečném důsledku profituje 

i spotřebitel, neboť tak získává větší sortiment výrobků s lepší kvalitou za nižší ceny 

 

- možnost snižování nákladů díky lepší specializaci, vyšší produktivita práce, zlepšení 

směnných relací, růst investičních toků pro jednotlivé účastnické země, lepší výrobní 

technologie a tím způsobené změny v množství výrobních faktorů 

 

Na druhé straně vznik nové regionální integrace s sebou přináší i určitá negativa 

neboli náklady. Takovým nákladem nově vzniklé integrace je to, že jsou státy nuceny 

delegovat část své suverenity na nadnárodní centrum. S každým vyšším stupněm integrace  

se omezování národní suverenity zvyšuje. Dalším nákladem může být také platba členského 

státu do společného rozpočtu. Stát je také omezen ve využívání všech nástrojů hospodářské 

politiky. Nicméně si myslím, že přínosy integrace ve větší míře převyšují její náklady, což 

platí i v samotné praxi. 

 

Ač se pojem regionalismus objevil až v 60. letech, regionální integrace se začala 

vyvíjet již na počátku 20. století. První etapa regionalismu tzv. zlovolný regionalismus spadá 

do 30. – 40. let 20. století. Hlavním motivem této etapy je politická rozpínavost  Německa  

a Japonska, což vedlo až ke 2. světové válce. Druhá etapa, hegemonický regionalismus,  

se datuje do 50. – 80. let a jeho motivy byly už spíše ekonomického rázu. V tomto období 

získával regionalismus stále větší váhu díky nárůstu regionálních dohod. Třetí etapa, 

posthegemonický regionalismus, se objevuje v 90. letech. Toto období je charakteristické 

koncem studené války, rozmachem mezinárodního obchodu a investic, dochází k rozvoji 

nových integračních uskupení a oživení těch, která byla vytvořena ve druhé vlně. První  

a druhá etapa jsou označovány jako starý regionalismus, třetí etapa se označuje jako nový 

regionalismus. Za rozmachem nového regionalismu stojí především globalizace, kdy země 

musí čelit větší globální konkurenceschopnosti dopadající na jejich ekonomiky. Jsou 

tolerovány preferenční obchodní dohody a rozvoj regionalismu urychluje také neúspěch 

ministerských konferencí WTO v Seattlu a dále v Cancúnu a Hongkongu. E. Cihelková vidí 

příčiny nového regionalismu na národní úrovni, cituji: „Příčiny na národní úrovni lze 

zpočátku chápat jako hledání nových reakcí na nejistoty globálního světa s cílem zemí 
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obnovit či udržet si svou mezinárodní konkurenční pozici nebo udržet si alespoň konkurenční 

pozici v regionálním měřítku“. Rozvoji regionalismu napomohl také rozpad bipolárního 

uspořádání světa, přičemž se rozšířil prostor pro regionální integraci. Trend regionalismu  

je v současné době narůstající, což lze odvodit od zvyšujícího se počtu regionálních dohod, 

kterých bylo v r. 2005 registrováno u WTO asi 320. Do regionálních dohod se také nově 

promítají oblasti jako např. pracovní či ekologická pravidla, investice, služby, práva 

duševního vlastnictví. Promítají se zde i politické prvky spolupráce. Začínají se objevovat 

nové typy regionální integrace: 

 

- transregionalismus – znamená vznik takového regionálního uskupení, kdy jednotlivé státy 

(2 a více aktérů) zastupují různé regiony světové ekonomiky. Nejčastěji  

se transregionalismus vyskytuje v podobě bilaterálních dohod, může nabývat i podoby 

multilaterální, a to ve formě mnohostranných preferenčních režimů nebo regionálních fór. 

 

- interregionalismus – o interregionalismus se jedná tehdy, jestliže je dohoda uzavřena mezi 

2 regionálními integracemi 

 

- subregionalismus – jedná se o vytváření integračních uskupení uvnitř již existující 

regionální integrace. Příkladem může být např. APEC jako součást ASEAN nebo 

Benelux. 

 

- megaregionální (kontinentální) integrace – je to takový typ integrace, kdy vymezený 

prostor buď přesahuje nebo nedosahuje geografického vymezení kontinentu. Cílem 

takovýchto typů integrací je podpora prosperity celých kontinentů a posílení jejich 

konkurenceschopnosti. 

 

Vedle regionalismu je třeba definovat ještě dvě další tendence prosazující  

se ve světové ekonomice. Globalizace se projevuje v celosvětovém měřítku a vede k větší 

konkurenceschopnosti a liberalizaci hospodářských politik jednotlivých států v celém světě. 

Multilateralismus je charakteristickým rysem světového ekonomického systému a týká se 

liberalizace ekonomiky na úrovni hranic národních států. Multilateralismus je jednou z příčin 

globalizace. Průběh multilaterální liberalizace zajišťuje Světová obchodní organizace (World 

trade organisation), která byla založena roku 1994 v marockém Marrakéši. WTO svou 
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činnost zahájila v roce 1. 1. 1995. Principy, kterými se mnohostranný systém obchodování 

řídí, jsou obsaženy ve třech základních obchodních dohodách: 

 

- Všeobecná dohoda o clech a obchodu – GATT 

- Všeobecná dohoda o clech a obchodu se službami – GATS 

- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS 

 

Multilateralismus je sice nejúčinnější formou liberalizace, ale vzhledem k velké 

členské základně může být celý proces zdlouhavý. Rychlost procesu komplikuje také 

heterogenita zemí. Regionalismus má tento rozpor řešit. Snahou je integrace zemí  

na srovnatelné úrovni. Vzhledem k tomu, že je WTO jako zastřešující instituce 

multilateralismu založena na zásadách liberalizace, nediskriminace, konsolidace cel, 

multilaterality a národního zacházení (principu parity), je regionalismus porušením zásady 

nediskriminace. Regionalismus diskriminuje ty země, které nejsou členy regionální integrace.  

 

 

2.1.1  Formy a typy regionalismu  

 

Základem regionalismu je region, který chápeme jako uskupení dvou či více států.  

J. Ravenhill3 vidí region jako sociální konstrukci, kde jednotliví členové této konstrukce 

překračují hranice svého státu. Tato uskupení nabývají různého stupně integrace. Regionální 

uskupení vzniká dvěma způsoby. Prvním z nich je, že uskupení vznikne neformálně, to 

znamená bezesmluvně. Častější způsob vzniku regionálního uskupení je na základě dohody. 

Regionální uskupení jsou výsledkem preferenčních obchodních smluv, které GATT/WTO 

definuje jako dohody o celní unii, dohody o zóně volného obchodu nebo dohody směřující 

k těmto uskupením. Tyto dohody jsou také označovány jako regionální obchodní dohody  

a jsou uzavírány jako výjimky z pravidel WTO. Regionalismus může nabývat určitých forem, 

které jsou dány stupněm integrace. Je tedy možno rozlišovat: 

 

- regionalizaci – jedná se o společenské nebo ekonomické sdružování v rámci určité oblasti 

 

                                                 
3 RAVENHILL, John. Global Political Economy. 2. vyd. New York: Oxford University Press, 2008. 528 s. 
ISBN 978-0-19-929203-5. 
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- regionální fórum – představuje krok k mezivládnímu dialogu 

 

- státem podporovaná regionální integrace – stát usiluje o snižování překážek v obchodu 

(jsou vyžadována pravidla původu zboží) a je zde patrná snaha o mezivládní spolupráci 

v rámci určitých sektorů či odvětví. Nese podobu např. preferenční zóny volného 

obchodu, která je často uplatňována vůči rozvojovým zemím. Výhodou preferenčního 

zacházení je flexibilita a nižší odklon od obchodu. 

 

- celní unii – celní unie je dána společnou jednotnou sazbou cla uplatňovanou v obchodě 

s třetími zeměmi. Členské země často využívají společný celní sazebník. Celní unie  

je upravena společnou obchodní politikou. 

 

- ekonomickou integraci – je představována společným trhem a hospodářskou unií 

 

- úplnou ekonomickou integraci – týká se už společných politický a sociálních struktur 

 

Takové pojetí je velice široké, zahrnuje i formy přeshraniční a mezivládní regionální 

integrace. Užší pojetí regionalismu, jak je známe především, zahrnuje státem podporovanou 

regionální integraci, zónu volného obchodu, celní unii, společný trh, měnovou, hospodářskou 

a politickou unii. Toto tradiční členění odráží podobu integrace v 50. a 60. letech. Nicméně 

ani toto členění regionální integrace se neuchovalo, neboť se ukázalo, že je označení  

pro některé její stupně zcela zavádějící. Např. společný trh představuje volný pohyb zboží, 

služeb a výrobních faktorů. Vzhledem k řadě převládajících omezení je ale proces utváření 

společného trhu dlouhodobým a postupně se označení pro společný trh uplatňovalo i na zcela 

odlišné typy integrace. Aktuálnější model integračních stupňů reflektuje lépe změny, které 

nastaly vývojem. Zahrnuje zónu volného obchodu, celní unii, primární a rozvinutou 

hospodářskou unii, formativní a úplnou (komplexní) hospodářskou a měnovou unii  

a hospodářsko-politickou unii.  

 

Pásmo volného obchodu je nejnižší stupeň regionální integrace. Vyznačuje  

se především tím, že jsou odstraněny kvantitativní omezení obchodu a jsou zrušeny tarifní 

překážky. Přesto si členské země i nadále uchovávají své pravomoci v realizaci vlastní 

zahraniční obchodní politiky vůči třetím zemím. Vyšším stupněm integrace je celní unie. 

Základní charakteristikou je vytváření společného celního tarifu, který je součástí společného 
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celního sazebníku. Členské státy uplatňují vůči třetím zemím společnou obchodní politiku. 

Mezi celní unií a primární hospodářskou unií spatřuji rozdíl hlavně v rozsahu. Smyslem 

primární hospodářské unie je kromě volného pohybu zboží zajištění volného pohybu služeb, 

pracovní síly a kapitálu. Primární hospodářská unie se tedy zaměřuje na odstraňování 

překážek bránících volnému obchodu služeb a výrobních faktorů. Rozvinutá hospodářská 

unie volně navazuje na unii primární odstraňováním tzv. neviditelných překážek obchodu 

jako jsou např. kontroly na hranicích; zdravotní, technické, hygienické nebo bezpečnostní 

normy; daňové sazby atd. Další formou je formativní hospodářská a měnová unie. V rámci 

tohoto stupně dochází k zavádění společné měny a utváření společné měnové politiky. 

Členské země se vzdávají své suverenity v oblasti měnové politiky a delegují pravomoci 

v této oblasti na nadnárodní instituci. Země tak ztrácejí možnost intervenovat do své 

ekonomiky prostřednictvím měnové politiky. Úplná hospodářská a měnová unie 

představuje společnou realizaci nejen měnové politiky, ale také politiky fiskální. Tohoto 

vysokého stupně integrace nebylo ve světě ještě dosaženo. Hospodářská a politická unie  

je nejvyšším stupněm, které lze integrací dosáhnout. Státy přenášejí své politické pravomoci 

na společné nadnárodní instituce. Volnější formu spojení jednotlivých států na poli politickém 

je politická unie. Státy se obvykle dohodnou na společných aktivitách především v obranné 

dimenzi. Vyšší formou je konfederace. Zřízené konfederační orgány zastupují členské země 

navenek vůči třetím zemím. Nejvyšší formou politického spojení je federace, která 

„předpokládá vytvoření společného federálního státu, který si dělí své pravomoci a působnost 

s národními státy“.4 Federace má svou vlastní ústavu a jsou zřízeny i federální instituce.  

Pro členění regionálních integrací se užívá těchto kritérií: 

 

- geografické hledisko – region euro-středomořský (západní Evropa, střední Evropa  

+ Pobaltí, severní Afrika + Střední východ), východní Evropa + Střední Asie, region 

asijsko-tichomořský, Amerika, subsaharská Afrika 

 

- hloubka regionalismu – členění na mělký (shallow) regionalismus a hluboký (deep) 

regionalismus. Mělký regionalismus znamená odstraňování překážek pro volný pohyb 

ekonomických faktorů na hranicích států (zóna volného obchodu, celní unie). Hluboký 

                                                 
4 TULEJA, Pavel; NEZVAL, Pavel; MAJEROVÁ, Ingrid. Světová ekonomika: učebnice pro ekonomické a 
obchodně podnikatelské fakulty. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 280 s. ISBN 978-80-251-1498-8. Cit. dílo, 
str. 55.   



 

 14 

 

regionalismus představuje odstraňování překážek mimo hranice států, jedná se o větší 

zásahy do národní suverenity. 

 

- hledisko podle počtu účastníků – regionální integrace se člení na dvoustrannou (mezi  

2 stranami) a mnohostrannou (3 a více stran); účastníky těchto integrací nemusí být pouze 

jednotlivé státy, ale i celá uskupení států, které stojí na jedné straně jako celek 

 

- hledisko ekonomické úrovně členských států – podle tohoto kritéria lze rozdělit regionální 

integrace na 3 skupiny: severo-severní integrace (integrace mezi vyspělými zeměmi, 

dosahují hlubších forem integrace); jiho-jižní (integrace mezi rozvojovými zeměmi, tato 

forma integrace vzniká především z politických motivů jako je zajištění míru a stability, 

ekonomické motivy přichází později a bývá mělčí); severo-jižní (vyspělý svět stojí  

na jedné straně a rozvojové země na straně druhé, hlavním motivem této integrace  

je ekonomická spolupráce, hloubka integrace závisí na ekonomické vyspělosti rozvojové 

země a strategii, kterou přijala země vyspělá vůči druhé straně) 

 

Existuje otázka, zda typ severo-jižní integrace rozvojovým zemím prospívá či škodí, 

zda není lepší rozvíjet integraci pouze mezi stejně vyspělými partnery. Podle mého názoru  

mohou mít rozvojové země pocit, že je vyspělí obchodní partneři do něčeho tlačí, což určitě 

nepřispívá samotné spolupráci ani integraci. 

 

 

2.1.2  Integrační paradigmata 

 

Paradigma integračního seskupení dává náhled na to, jak se ve vzájemných 

integračních vztazích odráží stupeň zásahu do národní suverenity. Existuje paradigma: 

nadnárodní = supranacionální  (jde o přenesení pravomocí z národní úrovně na nadnárodní 

centrum) a paradigma mezivládní=intergovernmentální (předpokládá zachování pravomocí 

na úrovni národního státu). Podle těchto uvedených paradigmat lze členit teoretické směry  

do tří skupin na funkcionalismus, neofunkcionalismus a intergovernmentalismus.  

 

Funkcionalismus je založen na nadnárodním přístupu. Nejvýznamnějším 

představitelem je David Mitrany. Funkcionalismus vychází z toho, že zachování míru ve světě 
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závisí na nalezení společných oblastí spolupráce, především v rovině ekonomické, které 

povedou k politickému sjednocení. Základem je vznik nadnárodní instituce. Nevýhodou této 

teorie je, že nevymezuje podmínky pro dosažení cíle. Další oblastí, kde tento teoretický 

přístup selhává je to, že myšlenka zachování míru není přesvědčivá. Důsledkem toho pak je, 

že tento přístup způsobuje demokratický deficit, nárůst vlivu byrokracie a od toho  

se odvíjející intervence do hospodářské politiky. 

 

Hlavním představitelem neofunkcionalismu je Ernst Haas. Tento teoretik se snaží najít 

hlavní motivy toho, proč se země dobrovolně vzdávají své suverenity, kterou delegují  

na nadstátní centrum. V rámci neofunkcionalismu dochází k efektu přelévání (spillower).  

Na základě tohoto efektu lze vysvětlit rozšiřování integrace v čase. Zmíněnou dynamiku 

způsobuje funkcionalistické přelévání (vychází ze závislosti jednotlivých sektorů 

ekonomiky, čímž dochází k integraci celé ekonomiky), politické přelévání (projevem  

je nárůst očekávání či změna hodnot) a prohlubování společných zájmů (členové  

se nemohou shodnout na postupu řešení problému, ale uznávají, že musejí dosáhnout určité 

shody). Neofunkcionalismus přijímá jak nadnárodní úroveň, tak úroveň zájmových skupin. 

Hlavním předpokladem je maximalizace bohatství subnárodních subjektů prostřednictvím 

nadnárodní instituce. Dá se říct, že neofunkcionalismus dává logický rámec funkcionalismu  

a tím mu dodává na srozumitelnosti. Hlavní nedostatky jsou ty, že není vysvětlen vztah mezi 

maximalizací bohatství a regionální integrací; nespecifikuje blíže ekonomické transakce, které 

probíhají uvnitř seskupení; neudává podmínky přijatelnosti nadnárodní integrace na národní 

úrovni. 

 

Předními zastánci intergovernmentalismu jsou Paul Tailor a Andrew Moravcsik. 

Intergovernmentalismus klade důraz na národní úroveň. Tento směr založen na vyjednávání 

mezi jednotlivými státy. Hlavním cílem je maximalizace bohatství a moci státu. Tento 

teoretický směr je často kritizován z toho důvodu, že malé státy jsou při vyjednáváních 

podrobeny tlaku ze strany velkých partnerů. Hovoří se o jednostranném přístupu.  

A. Moravcsik rozšířil tento směr o koncepci liberálního intergovernmentalismu, kdy se proces 

rozhodování skládá ze dvou fází. První fáze znamená, že výsledky vyjednávání jsou 

ovlivněny preferencemi jednotlivých zemí. Ve druhé fázi je základem vyjednávací síla. 
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2.2  Charakteristika vybraného regionu 

 

Pro vymezení Středomoří je nutné chápat, že se nejedná o jednotně integrovaný 

region, nýbrž pouze o geograficky vymezené území, jehož jádrem je Středozemní moře. 

Vedle států, které jsou již členy EU, lze středomořský makro-region rozdělit do tří skupin: 

 

− první skupinu tvoří země Maghrebu, jedná se o jižní Středomoří 

− druhou skupinou jsou země Mashreku, tedy východní Středomoří 

− poslední a tedy třetí skupinou zemí jsou státy severního Středomoří. 

 

Jaký význam se skrývá za názvy jednotlivých skupin zemí? Maghreb je slovo 

pocházející z arabštiny a znamená západ. Do této skupiny zemí patří část států severní Afriky 

– Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye. Charakteristickými rysy Maghrebu je např. geografická 

poloha těchto zemí nalézajících se mezi Středozemním mořem a Saharou, dále arabsko 

-berberský původ obyvatelstva od kterého se odvíjí v podstatě stejný jazyk (arabština), 

jednotné náboženství (islám) a arabsko-islámská kultura. Mashrek naopak znamená 

v arabštině východ. Do zemí Mashreku spadá východní část Středomoří – Egypt, Izrael, PAÚ, 

Jordánsko, Libanon a Sýrie. Pokud jde o země Severního Středomoří, toto označení 

neodpovídá geografickému vymezení zemí této skupiny. Je to název metodologický užívaný 

vzhledem k poloze těchto zemí vůči předchozím dvěma skupinám. Patří zde Turecko, Kypr  

a Malta.  

 

Středomoří je velice komplikovaný region a není ho snadné z pohledu integračních 

tendencí charakterizovat. Všechny níže uvedené faktory spatřuji jako ryze protiintegrační. 

Myslím, že existence pouze jednoho z těchto protiintegračních prvků by celkově neohrozila 

integrační tendence v regionu a byla snadněji odstranitelná. Ale kombinace všech problémů 

nacházejících se v regionu narušuje celkovou stabilitu této oblasti a nepřispívá rozvoji 

integrací. Základní charakteristiky Středomoří jsou: 

 

− nekvalitní infrastruktura - zejména v oblasti dopravy, telekomunikací, dodávek vody  

a energie 

 

− špatná ekonomická situace - již od 80. let probíhají rozsáhlé ekonomické reformy, jejich 

prvořadým cílem byla stabilizace makroekonomických ukazatelů - snížení deficitu 
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státního rozpočtu, snížení zahraniční zadluženosti, podpora ekonomické dynamiky, boj 

s korupcí. Reformy se týkají především oblasti privatizace, bankovního a daňového 

sektoru. 

 

− vysoký podíl státního vlastnictví - to nasvědčuje tomu, že ekonomické reformy jsou 

nedostačující a proces privatizace je pomalý (problémovými státy jsou především Sýrie, 

Alžírsko a Libye) 

 

− chudoba - státy tohoto regionu se potýkají s nárůstem populace, což pohlcuje růst HDP. 

Nastává tak rozpor mezi růstem populace a ekonomickým a sociálním rozvojem. Tabulka 

č. 2.1 přináší přehled základních informací o jednotlivých zemích. Jak je z této tabulky 

patrné, s problémem populačního růstu se dokázalo vyrovnat pouze Tunisko, kde 

dosahuje růst populace 0,989 %. Největší problém s rostoucím populačním trendem má 

Palestina (3,28 %), Jordánsko (2,338 %), Libye (2,216 %) a Sýrie (2,189 %). Ve všech 

těchto zemích dosahuje růst populace přes 2 %. Nepříznivě působí také nízká hustota 

zalidnění. 

 

− vysoká úroveň nezaměstnanosti - úroveň nezaměstnanosti zde dosahuje vysokých hodnot 

a představuje velké riziko v podobě nestability území. Nejhorší situace na trhu práce 

v roce 2008 byla v Libyi (míra nezaměstnanost kolem 30 %) a Libanonu (cca 20 %). 

Nejlépe s nezaměstnaností je na tom Maroko, kde míra nezaměstnanosti dosahuje 

pouhých 2 %. 

 

− vysoká míra inflace – s vysokou úrovní inflace se v roce 2008 potýkal především Egypt 

(18 %), Jordánsko (15,5 %) nebo Sýrie (14,9 %) 

 

− rigidita politických systémů - znamená to vládu jedné strany a neexistenci či roztříštěnost 

opozice (Alžírsko, Sýrie) 

 

− ozbrojené konflikty a mezinárodní terorismus (Izrael, PAÚ a Libanon)  
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Tabulka č. 2.1 

 

Základní informace o zemích Středomoří v roce 2008 

 
 

  
Země 

Rozloha 
(km2) 

Přírodní zdroje 
Obyvatelstvo 

(mil. 
obyvatel) 

Populační 
růst (%) 

Alžírsko 2 381 740 
ropa, zemní plyn, železná ruda, 
fosfáty, uran, olovo, zinek 33 769 668 1,209 

Maroko 446 550 
fosfáty, železná ruda, zinek, mangan, 
olovo, ryby, sůl 34 343 220 1,505 

Tunisko 163 610 
ropa, fosfáty, železná ruda, zinek, 
olovo 10 383 577 0,989 

Z
em

ě 
M

ag
h

re
b

u
 

Libye 1 759 540 ropa, zemní plyn, sádra 6 173 579 2,216 

Egypt 1 001 450 

ropa, zemní plyn, železná ruda, 
fosfáty, mangan, vápenec, sádrovec, 
mastek, azbest, olovo, zinek 81 713 520 1,682 

Izrael 20 770 
dřevo, draslík, měděné rudy, zemní 
plyn, magnesium, jíl, písek 7 112 359 1,713 

Jordánsko 92 300 fosfáty, břidlicový olej 6 198 677 2,338 
Libanon 10 400 vápenec, železná ruda, sůl 3 971 941 1,154 
Palestina 6 020 zemní plyn, fosfáty, měď 4 081 290 3,300 

Sýrie 185 180 
ropa, fosfáty, chrom, mangan, železná 
ruda, sůl, mramor, sádrovec 19 747 586 2,189 Z

em
ě 

M
as

h
re

ku
 

Turecko 780 580 

uhlí, železná ruda, měď, rtuť, zlato, 
stroncium, mramor, pyrit, magnesium, 
vápenec, perlit, pemza 71 892 808 1,013 

 

Zdroj: CIA: The World Factbook. Dostupné na:<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/index.html>, vlastní zpracování, 24. 2. 2009. 

 

V tomto regionu se lze setkat se zásadními nedostatky, které brání zemím v jejich 

dalším ekonomickém rozvoji. K těmto zásadním nedostatkům patří nekvalitní infrastruktura, 

kterou nelze chápat pouze ve smyslu dopravních sítí, ale také telekomunikací, dodávek vody  

a energie. Nekvalitní infrastruktura je hlavním důvodem izolovanosti některých oblastí a brání 

jejich dalšímu rozvoji. Úroveň infrastruktury se v jednotlivých zemích liší. Nejrozvinutější 

infrastruktura je v Izraeli a Turecku (výjimkou je přístup k pitné vodě). Dopravní 

infrastruktura je relativně dobrá v Tunisku, Alžírsku a Jordánsku, naopak tyto země zaostávají 

v telekomunikacích, které mají vyšší úroveň v Egyptě. Zároveň Egypt zaostává zase 

v dopravě. Nedostatečný přístup k pitné vodě trápí Maroko a Alžírsko. Libanon a PAÚ  

se potýkají celkově s nedostatečnou infrastrukturou.  

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Rozvoj Středomoří komplikuje skutečnost, že země vynakládají poměrně nízké výdaje  

na vědu, výzkum a rozvoj nových druhů technologií. Souvisejícím problémem je nedostatek 

kvalifikovaných manažerů a technických schopností pracovníků. V minulých letech 

docházelo k velkému odlivu kvalifikované pracovní síly. Zároveň jsou ekonomiky 

středomořských států negativně ovlivněny státním dluhem. Nejnaléhavější situace  

je v Libanonu, kde veřejný dluh dosahuje v roce 2008 až 190,5 % HDP (i přes řadu 

realizovaných opatření i nadále narůstá), v Egyptě (84,7 % HDP), Izraeli (75,7 % HDP), dále 

v Maroku (60,2 % HDP), Jordánsku (58,3 % HDP) nebo Tunisku (53,1 %).  

 

Důležitým faktorem, který lze chápat z integračního pohledu pozitivně, je nerostné 

bohatství tohoto regionu. Je třeba hovořit především o ropě a ropných příjmech, které zemím 

z této vzácné suroviny plynou. Ropný průmysl převládá hlavně v Alžírsku, Libyi, Egyptě 

nebo Tunisku. Mnohé země v regionu jsou bohaté také na zásoby železné rudy, fosfátů, olova, 

zinku, mramoru.  
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3  Naplňování integračních tendencí 

 

Oblast Středomoří je jako celek velice heterogenní region. Jeho rozmanitost vychází 

především z národnostního hlediska. V tomto regionu se nachází četné skupiny obyvatelstva 

jako jsou např. Arabové, Berbeři, černoši, Židé, Evropané, Turci či Kurdové. Z toho vyplývá 

také jazyková či náboženská heterogenita (muslimové, židé, křesťané). Míra urbanizace  

(45-91%) a systém státního uspořádání jsou dalšími hledisky přispívající k necelistvosti 

tohoto regionu. Co se týče státního uspořádání, v celém území Středomoří se nachází  

11 parlamentních republik a 2 konstituční monarchie. Pět zemí má parlament dvoukomorový, 

sedm zemí jednokomorový a jeden stát má Všeobecný lidový kongres. 

 

Tato heterogenita území ztěžuje celý proces regionální integrace, což je klíčový cíl, 

kterého chtějí ES dosáhnout. Středomořský region stojí v současnosti na vrcholu jakéhosi 

žebříčku priorit Evropské unie. Důvody jsou jednak politické, náboženské, ale také populační. 

Evropská unie se snaží nastolit v této oblasti rovnováhu, stabilitu z obavy vysoké migrace  

ze Středomoří v důsledku nízkého ekonomického rozvoje. 

 

 

3.1  Historické formování území 

 

Historie středomořského regionu je historií vzájemného působení různých kultur 

kolem Středozemního moře. Tato oblast sebou nese velice bohaté historické dědictví. Sahá  

až do doby, kdy se zde začaly formovat první rozvinuté civilizace jako Mezopotámie  

a starověký Egypt.  

 

Období starověku je charakteristické rozkvětem řecké a fénické civilizace. Zatímco 

Řekové osidlují oblasti podél Rudého a Černého moře, Féničané šíří svůj vliv podél 

západního Středomoří, severní Afriky až na Pyrenejský poloostrov. Velký vliv ve Středomoří 

získává Alexandr Veliký, nicméně jeho říše se brzy rozpadla a Střední východ, Egypt a Řecko 

získávají svou nezávislost. Východní síly začínají být zastiňovány západem. Kartagéna, 

bývalá fénická kolonie, začala ovládat své okolí budováním dominantního impéria. Proti 

tomu zde působily římské síly a Kartágo bylo Římem nakonec poraženo v Punských válkách. 

Řím získal dominantní pozici ve Středomoří (viz. obrázek č. 3.1). Africké provincie Římské 
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říše patří mezi nejbohatší a vysoce civilizované oblasti v Římské říši. Celá římská říše  

se rozkládala kolem Středozemního moře. Kolem roku 476 n.l. se římské impérium rozpadlo 

a východ opět získával zpět svou pevnou pozici v podobě Byzantské říše. V západní části této 

říše, v Gálii, Ibérii a Maghrebu, se usadily kočovné národy z euroasijských stepí. Postupně 

byzantské a perské síly slábly a na východě se začal prosazovat velký vliv islámu.  

¾ Středozemí byly ovládány Osmanskou říší, jejímž vládcem bylo do konce 1. světové války 

Turecko. 

 

Obrázek č. 3.1 

 

Římská říše 

 
 

 

 

Zdroj: Encarta. Historical and Thematic Maps. Dostupné na:      

<http://uk.encarta.msn.com/media_121637591_781532712_1_1/Roman_Empire 

_AD_117.html>, 23. 3. 2009. 

 

Během 19. století ale evropské státy posílily svou pozici a začaly kolonizovat oblasti 

severní Afriky, které byly součástí Osmanské říše. Na obrázku č. 3.2 jsou vidět oblasti  

v Africe, které dostávaly evropské státy pod svou nadvládu. Francie spravovala Maroko 

s Tuniskem, které byly jejími protektorátními územími. Alžírsko se stalo francouzskou 

kolonií a Sýrie s Libanonem byly mandátními územími. Kromě Francie patřilo Maroko pod 

správu také Španělska (jednalo se o sever a jih území). Pod správou Španělska bylo Maroko 

http://uk.encarta.msn.com/media_121637591_781532712_1_1/Roman_Empire%20_AD_117.html
http://uk.encarta.msn.com/media_121637591_781532712_1_1/Roman_Empire%20_AD_117.html
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protektorátem. Velká Británie měla 2 kolonie – Maltu a Kypr, protektorátní území – Egypt. 

Po 1. světové válce získala Velká Británie mandát také nad Palestinou a Zajordánskem. Libye 

byla italskou kolonií. Hospodářství Osmanské říše se rozdělilo mezi Francii a Velkou Británii, 

nicméně Turecko získalo brzy svou nezávislost opět zpět. Od roku 1923 je republikou. 

Zakladatelem tureckého státu je Kemal Mehmed Atatürk. Dalším státem, který získal 

nezávislost, byl Egypt. V průběhu 2. světové války získaly nezávislost také země jako 

Libanon a Sýrie. A po 2. světové válce se osamostatnily ostatní země. Bezprostředně  

po válce získalo nezávislost Jordánsko, v roce 1948 Izrael, v 50. letech Libye, Maroko, 

Tunisko a v 60. letech Kypr, Malta a Alžírsko. 

 

Obrázek č. 3.2 

 

Evropský kolonialismus v Africe kolem roku 1913 

 
 

 

 

  Zdroj: Encarta. Historical and Thematic Maps. Dostupné na:    

  <http://uk.encarta.msn.com/mediacenter_6.1.13/Regions_of_the_World.html>, 

  23. 3. 2009 

 

 

 

 

http://uk.encarta.msn.com/mediacenter_6.1.13/Regions_of_the_World.html
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3.2  Maghrebská integrace 

 

Rozdílná specifika vývoje a rozdílná ekonomická úroveň se staly podněty pro rozvoj 

vzájemné spolupráce v regionu. V roce 1964 vznikl Stálý Maghrebský konzultativní výbor 

(MPCC - Maghreb Permanent Consultative Committee). Členy tohoto uskupení se staly 

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye a Mauretánie. MPCC směřovalo k ustavení Maghrebské 

ekonomické unie, což byl základní cíl tohoto uskupení. MPCC však narazilo na rozdílnost 

názorů a chyběl zde společný postoj k dané otázce. Spolupráci nepřispěly ani napjaté vztahy 

mezi zeměmi. Nejdříve došlo v roce 1970 k vystoupení Libye z MPCC, o pět let později se 

vyostřily vztahy mezi Alžírskem a Marokem v souvislosti s dekolonizací Španělské Západní 

Sahary. Nastalo rozdělení tohoto území mezi Maroko a Mauretánii, ale ta se svého podílu pod 

mezinárodním nátlakem vzdala a přenechala ho Maroku. Zvrat nastává v 80. letech. 

V Alžírsku nastává politická a ekonomická liberalizace, díky čemuž se situace uvolnila  

a došlo k obnovení společných jednání.  

 

17. 2. 1989 byla zástupci Alžírska, Maroka, Mauretánie, Tuniska a Libye podepsána 

v marockém Marakéši nová smlouva o vytvoření Unie arabského Mahgrebu (AMU, viz. 

obrázek č. 3.3), která není registrována u WTO.  

 

Obrázek č. 3.3 

 
Území Unie arabského Maghrebu 

 
 

 

 

            Zdroj: Navajo. Maghreb. Dostupné na:  

            <http://maghreb.navajo.cz/>, 23. 3. 2009 

http://maghreb.navajo.cz/
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AMU je integrace, která je zacílena na ekonomickou a politickou jednotu v severní 

Africe. Deklarovaný cíl je důsledkem toho, že region oplývá bohatými zásobami ropy, 

zemního plynu a fosfátů. Region je rovněž tranzitním centrem směrem do jižní Evropy. AMU 

představuje protipól EU. Od toho se odvíjí i snaha postupně rozvíjet volný pohyb osob, zboží, 

služeb a kapitálu. Hospodářská politika AMU je zaměřena na rozvoj v oblasti zemědělství, 

průmyslu, obchodu a sociální rozvoj. Pro lepší obchodní spolupráci přistoupily země  

na odstranění celních a netarifních překážek v rámci společné celní unie. Z politického 

hlediska jsou společné zájmy postaveny na úsilí čelit narůstajícímu islámskému radikalismu.  

 

 

3.3  Mashrekská integrace 

 

Všechny pokusy o integraci v oblasti Mashreku narazily na rozdílnost názorů 

představitelů vlád v jednotlivých zemích. „Všechny slibně se rozvíjející integrační dohody 

brzy rozbily nečinností nebo neochotou k ústupkům a kompromisům.“5 Příkladem toho  

lze uvést Arabský společný trh (ACM - Arab Common Market), k jehož založení došlo  

v roce 1964. Tento společný trh byl založen pod záštitou Ligy arabských zemí a původní 

počet pěti členů se později rozšířil na sedm. ACM však přes přetrvávající neshody členů 

nikdy reálně nevznikl a dodnes nefunguje. Dalším pokusem bylo vytvoření Arabského 

kooperačního výboru (ACC - Arab Cooperation Council) v roce 1989. Členy tohoto 

výboru se staly Egypt, Jordánsko, Jemen a Irák, avšak přes íráckou agresi vůči Kuvajtu celá 

spolupráce skončila. V současnosti se spolupráce uskutečňuje na základě kooperačních 

dohod: mezi Jordánskem a Izraelem v roce 1994, mezi Jordánskem a Sýrií v roce 1998. 

Určitých výraznějších rysů společného trhu nabývá spolupráce mezi Libanonem a Sýrií. Zde 

vznikla i společná Nejvyšší rada.  

 

V roce 1998 byla podepsána smlouva, díky níž vznikla 1. ledna 2005 Velká arabská 

zóna volného obchodu (GAFTA). Tato zóna volného obchodu má celkem 18 členů. Jejími 

členy jsou Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saudská Arábie, Omán, Katar, 

Maroko, Sýrie, Libanon, Irák, Egypt, Palestina, Kuvajt, Tunisko, Libye, Súdán, Alžírsko  

                                                 
5 BAAR, Vladimír. Vnější vztahy EU: středomoří, arabské a asijské státy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 
2003. 83 s. ISBN 80-7042-956-9. 
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a Jemen (viz. obrázek č. 3.4). Cílem GAFTA je liberalizace obchodu mezi členy. V roce 

2005se liberalizoval trh se zbožím snižováním cel uvalovaných na domácí zboží. Jedná  

se o nejdůležitější úspěch dosažený v této oblasti. Do roku 2010 je snaha o úplné odstranění 

cel. GAFTA si stanovila také další cíle týkající se koordinace v oblasti ekonomiky; spolupráci 

v průmyslu, zemědělství a vnitřního trhu; zjednodušení daňového systému; spolupráci 

v dopravní oblasti a oblasti sociálních věcí. 

 

Obrázek č. 3.4 

 

Členské země GAFTA 

 
 

 

 

Zdroj: Wikipedia. GAFTA. Dostupné na: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:GAFTA 

_Members.png>, 23. 3. 2009. 

 

Integrační tendence ve Středomoří obecně bych z mého pohledu označila za poměrně 

chabé. Mnohé snahy o navázání určité formy spolupráce mezi zeměmi se setkaly 

s neúspěchem. Příkladem může být např. integrace vznikající v Maghrebu nebo také 

v Mashreku. Důvody těchto neúspěšných snah o integraci v  regionu vidím v tom, že zde 

chybí silný politický kapitál pro úspěšné fungování jakékoli integrace. Situaci komplikují také 

rozdílné názory představitelů vlád a vleklé spory mezi zeměmi. Daleko úspěšnější integrační 

snaha středomořských států se projevila ve zrealizování a fungování Velké arabské zóny 

volného obchodu (GAFTA), kde jsou členy kromě vybraných států ležících kolem 
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Středozemního moře (země v rámci Barcelonského procesu) také země, jejichž území  

se rozprostírá dále na východ. Za zmínku stojí ještě jedna významná integrace, která v tomto 

regionu funguje dlouhodobě. Jedná se o Radu pro spolupráci arabských zemí Zálivu 

(GCC - Gulf Cooperation Council). V GCC jsou integrovány spíše země kolem Perského 

zálivu, nicméně tato integrace je znakem úspěšných integračních snah, proto je jí věnována 

kapitola 3.4.  

 

 

3.4  Rada pro spolupráci arabských zemí Zálivu 

 

GCC byla založena  v roce 1981 šesti ropnými magnáty na Arabském poloostrově  

- Bahrajnem, Kuvajtem, Ománem, Katarem, Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými 

emiráty. Území, na němž se GCC rozprostírá, ukazuje obrázek č. 3.5.  

 

Obrázek č. 3.5 

 

Členské země GCC 

 
 

 

      
  Zdroj: The GCC countries. Dostupné na:  

 <http://www.gcccountries-business.com>, 24. 3. 2009. 

 

Za vytvořením GCC stála závislost na produkci a cenách ropy, což s sebou nese 

určitou ekonomickou zranitelnost. Ropné bohatství je charakteristickým rysem pro tyto státy 

vyznačující se malou a rozptýlenou populací, velkou rozlohou a omezenými vojenskými 
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možnostmi. Oblast je z celkového pohledu dosti nestabilní. Především díky velkým příjmům z 

exportu ropy došlo k velkému rozvoji ekonomik států GCC.  

 

V roce 1989 byla mezi ES a GCC uzavřena Dohoda o spolupráci. Na základě této 

dohody dochází jednou ročně k setkáním na ministerské úrovni. V pozadí této dohody stojí 

především snaha o lepší přístup na trh a snaha přispět k posilování stability v tomto 

strategickém regionu. Setkání se uskutečňují ve třech oblastech - na poli průmyslové 

spolupráce, energie a životního prostředí. V roce 1996 byla přidružena také univerzitní, 

obchodní a mediální spolupráce. Z dohody vyplývá pro obě strany také závazek, že budou 

zahájena jednání o Dohodě o volném obchodě. Podmínkou pro podpis této dohody měl být 

souhlas o zřízení celní unie GCC. V listopadu roku 1999 byly odsouhlaseny standardy  

pro externí cla, která obsahovala tři kategorie: bezcelní položky, základní produkty s 5,5% 

clem a luxusní zboží se 7,5% clem. Na výročním summitu v Dohá v roce 2001 se členské 

státy dohodly na vytvoření celní unie. Ta byla spuštěna 1. 1. 2003. Z ekonomického hlediska 

je obchodování se státy GCC pro EU velmi významné, což dokazuje graf 3.1. EU dosáhla 

v roce 2007 se zeměmi GCC kladného salda a je pro země GCC největším obchodním 

partnerem. EU vyváží do GCC hlavně stroje a dopravní zařízení a dováží paliva a jejich 

deriváty. 

 

Graf č. 3.1 

 

Obchod EU se zeměmi GCC v roce 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: Evropská komise. EU trade with the Gulf region. Dostupné: 
     <http://ec.europa.eu>, vlastní zpracování, 31. 3. 2009. 
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Vzájemná spolupráce obou partnerů posiluje ekonomické vztahy v obchodní sféře, 

vede k podpoře investic a podpoře malého a středního podnikání v sektorech potravinářství, 

dřevařství, v oblasti stavebních materiálů, zdravotnictví, energetice, ekologickém průmyslu  

a komunikačních a informačních technologiích. Po USA jsou státy EU druhým 

nejvýznamnějším zahraničním investorem v zemích GCC. Investice z USA jsou zaměřeny 

pouze na petrochemický průmysl, kdežto rozsah investic z Evropské unie má širší charakter. 

Investice jsou zaměřeny na kapitálově náročné oblasti a technologie. Kromě již zmíněných 

oblastí spolupráce přispívá také k usnadnění transferu technologií, uzavírání dohod, dialogu 

na různých úrovních. Na svých setkáních se oba partneři zabývají také otázkami míru  

a bezpečnosti na Blízkém východě, což by mělo významně přispět k posílení stability v tomto 

regionu. 

 

 

3.5  Bilaterální spolupráce a účast zemí v mezinárodních organizacích 

 

Jak bylo již výše uvedeno, integrační tendence v regionu nejsou příliš úspěšné. 

Myslím si, že i proto se země uchylují spíše k bilaterálním a multilaterálním dohodám. Vidím 

v tom větší flexibilitu pro země z hlediska vzájemné dohody. Obecně platí, že při větší 

členské základně integračního uskupení je obtížnější se domluvit a zvlášť u zemí s rigidním 

politickým systémem. Většina dvoustranných a mnohostranných dohod se vztahuje k účasti 

EU, existují zde i dohody fungující čistě mezi středomořskými státy. Dobrým příkladem může 

být Turecko, které má podepsánu řadu bilaterálních dohod se všemi zeměmi v regionu 

Středomoří. V příloze č. 1 je znázorněn přehled vybraných smluv Turecka se státy 

Středomoří. Mnoho těchto dohod se týká především obchodní spolupráce a volného obchodu; 

silniční, námořní či letecké dopravy; oblasti zdravotnictví nebo také ochrany investic  

či zdanění. 

 

Nemalé množství bilaterálních dohod má s jednotlivými zeměmi v regionu podepsáno 

také Jordánsko. S Marokem má Jordánsko podepsánu např. dohodu o námořním obchodu 

z 25. října 2001. Mimo řady jiných, podepsalo Jordánsko s Alžírskem dohodu o mezinárodní 

silniční dopravě (20. 5. 1997). Mezi Jordánskem a Tuniskem byla podepsána např. dohoda 

z 27. 4. 1995 o vzájemné podpoře a ochraně investic. Dále podepsalo Jordánsko dohodu 

s Libyí o spolupráci v oblasti vzdělávání (20. 5. 2000), s Egyptem o vytvoření společné 
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Hospodářské komory (28. 10. 2002), s Izraelem dohodu o průmyslové zóně (16. 11. 1997), 

s Palestinou dohodu o vytvoření Vysokého společného výboru (31. 10. 2002),  a se Sýrií 

podepsalo Jordánsko dohodu o vytvoření zóny volného obchodu (podepsáno 8. 10. 2001). 

 

Lze konstatovat, že všechny země Středomoří jsou členy nějaké mezinárodní 

organizace. Nejvíce jsou země členy organizací jako FAO, IBRD, ILO, IMF, IMO, 

UNESCO, WHO, WIPO, WMO  nebo WHO. Je možné se setkat ale i s dalšími více či méně 

známými organizacemi. Přehled zemí a jejich účastí v mezinárodních organizacích přináší 

tabulka č. 3.1. 

 

Tabulka č. 3.1 

 

Účast zemí v mezinárodních organizacích 

 
 

Země Organizace 

Maroko 
FAO, G-77, IBRD, ILO, IMF, IMO, UNCTAD UNESCO, UNIDO, 

WHO, WIPO, WMO, WTO 

Alžírsko 
AMU, FAO, IBRD, G-15, G-24, G-77, ILO, IMF, IMO, OPEC, 

UNCTAD, UNESCO, UNIDO, WHO, WIPO, WTO (pozorovatel) 

Tunisko 
FAO, G-77, IBRD, ILO, IMF, IMO, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 

WHO, WIPO, WMO, WTO 

Libye 
AMU, COMESA, FAO, G-77, IBRD, ILO, IMF, IMO, OPEC, 
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, WHO, WIPO, WMO, WTO 

Egypt 
COMESA, FAO, G-15, G-24, G-77, IBRD, ILO, IMF, IMO, UNCTAD, 

UNESCO, UNIDO, WHO, WIPO, WMO, WTO 

Izrael 
FAO, IBRD, ILO, IMF, IMO, OECD, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 

WHO, WIPO, WHO, WTO 
PAÚ Liga arabských států, OSN, ILO  

Jordánsko 
FAO, G-77, IBRD, ILO, IMF, IMO, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 

WHO, WIPO, WMO, WTO 

Libanon 
FAO, G-24, G-77, IBRD, ILO, IMF, IMO, UNCTAD, UNESCO, 

UNIDO, WHO, WTO (pozorovatel), WIPO, WMO 

Sýrie 
FAO, G-24, G-77, IBRD, IDA, ILO, IMF, IMO, UNCTAD, UNESCO, 

UNIDO, WHO, WIPO, WMO 

Turecko 
IMF, IBRD, BSEC, Rada Evropy, OBSE, ECO, OSN, FAO, IAEA, 

ILO, ITU, UNESCO, WHO, WTO 

 

   Zdroj: CIA. Dostupné na:  

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>,  

              vlastní zpracování 4. 3. 2009. 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Palestina byla vyhlášena za stát v roce 1988, ale dosud nebyla mezinárodně uznána. 

Palestinské autonomní území je zastoupeno v řadě organizací a společenství, ale nemá 

samostatné hlasovací právo. Palestina je plnohodnotně zastoupena v Lize arabských států, 

stálého zástupce má v OSN, je členem Organizace islámské konference, Hnutí 

nezúčastněných zemí, Mezinárodních telekomunikací, Mezinárodní organizace novinářů nebo 

Světové organizace cestovního ruchu. 
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4  Efekty Euro-středomořského partnerství 

 

Tato kapitola pojednává o formování vztahů mezi EU a zeměmi Středomoří, zaměřuje 

se na počátky a vývoj jejich dlouhodobé spolupráce od roku 1995 po současnost. Jaký  

je vůbec smysl celého partnerství mezi těmito rozličnými státy a komunitami, jaký je přínos 

z celé spolupráce nejen pro státy Středomoří, ale také pro EU? Je třeba mít na paměti, že EU 

vychází při definování vzájemných vztahů z několika skutečností. Především se jedná  

o závislost na dovozu strategických surovin z tohoto regionu. Tato závislost se týká většiny 

členských zemí EU. S novým hypotetickým rozšiřováním EU je třeba zajistit bezpečnost 

v rámci nových hranic integrace, které se posunou více na jih. Pro rozvoj spolupráce hovoří 

také náboženské vyznání středomořských partnerů, které je z největší míry muslimské.  

Pro EU tak narůstá hrozba radikalizace muslimské komunity v Evropě. A velice podstatným 

faktorem jsou historické vazby mezi Evropou a Středomořím z dob kolonialismu. 

 

 

4.1  Vývoj Euro-středomořského partnerství 

 

EU jako světový hráč poskytuje více než kterýkoli jiný dárce pomoc chudým státům. 

Snahou EU je především odstranit obchodní překážky, rozvoj chudých regionů, podpora 

mírové spolupráce jak uvnitř EU, tak i vně. Mimo jiné se zaměřuje také na státy 

středomořského regionu. Jak už bylo řečeno, tyto státy stojí na vrcholu žebříčku zájmu EU. 

Politika vůči těmto státům se řídí Euro-středomořským partnerstvím. Jedná se o globální,  

až široce pojaté partnerství vyhlášené v roce 1995 na barcelonské konferenci.  

  

Původně se jednalo o evropskou iniciativu, která byla inspirována helsinským 

procesem6. Tohoto partnerství se účastní všechny středomořské státy kromě Libye, která  

je kvůli politickým důvodům pouze pozorovatelem. „Vztahy mezi evropskými  

a středomořskými zeměmi byly silně ovlivněny geografickou blízkostí, úzkými kulturními  

a historickými vazbami, tradicí ekonomické interdependence a změnou poměru sil ve světě.“7 

                                                 
6 Helsinský proces se vztahuje k době, kdy svět byl rozdělen na východ a západ. Právě tento proces napomohl 
k překonání této bariéry rozdělení světa. 
7 

CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Cit. dílo, str. 343. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2003. 709 s. ISBN 80-7179-804-5. 
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Vůbec hlavním motivem Barcelonského procesu je hospodářská pomoc a spolupráce. Cílem 

středomořských zemí je modernizace svých ekonomik, za tímto účelem se tedy obrátily  

na nejbližšího (státy Středomoří jsou bývalé kolonie a protektorátní území členských států 

EU) a ekonomicky nejsilnějšího partnera v regionu, tedy EU. Snahou zemí Středomoří  

je přilákat zahraniční investice na svá území a tím podpořit ekonomickou prosperitu a rozvoj 

regionu. Deklarovaným výsledkem mělo být tedy vytvoření oblasti, která bude prosperovat, 

bude stabilní a bude uznávat jako společnou hodnotu mír. Pro upevnění celkové stability 

v regionu byl kladen důraz na politickou a ekonomickou stabilitu, která byla ohrožena 

teroristickými útoky v USA 11. září 2001. Právě tento den je ve znamení globálního šíření 

terorismu. 

 

Vzájemná geografická a historická blízkost mohly způsobit zvýšení bezpečnostních 

rizik nebo příliv nelegálních migrantů do evropských zemí. Závislost středomořských států  

na EU byla hlavně ekonomická, naopak závislost členských států EU na svých bývalých 

koloniích spočívala v získávání levných surovinových zdrojů, zemědělských produktů nebo 

odbytišť pro průmyslové výrobky. Tyto důvody byly hlavní příčinou budování určitého 

moderního rámce vztahů mezi EU a Středomořím. Postoj EU vůči Středomoří byl začleněn 

v propracovaný rámec nerecipročních výhod, finanční i technické pomoci. Vzájemné vazby 

středomořských zemí se svými bývalými kolonizátory se promítly v podobě bilaterálních 

dohod, které měly svůj základ v Římských smlouvách. Jednalo se o dohody o přidružení 

uzavřené s Řeckem (1961, nyní členský stát EU), Tureckem (1963), Marokem a Tuniskem 

(1969), Maltou (1970) a s Kyprem (1972). Další formou byly nepreferenční obchodní 

odhody s Izraelem (1964) a Libanonem (1965), a preferenční obchodní dohody podepsané 

s Egyptem a Libanonem (1972) pozměňující dříve podepsané nepreferenční obchodní 

dohody. Nejužší vztahy byly patrné se zeměmi severního Středomoří, které byly založeny  

na předpokladu možného budoucího členství v EU a dále s Marokem a Tuniskem. 

 

Do konce 60. let nebyla uplatňována vůči středomořskému regionu žádná vnější 

politika, avšak díky stále citelnějším vazbám mezi stranami se ukázala tato politika jako 

velice potřebná. V roce 1972 se státy EHS dohodly na přijetí jednotné strategie vůči 

středomořskému regionu především díky snaze o kontrolu nerostných surovin, zejména ropy. 

Dalším významným důvodem pro státy EHS byla kontrola nad námořními cestami  

ve Středomoří. Byla přijata tzv. Globální strategie vůči středomořskému regionu. Tato 

strategie byla významná pro zintenzivnění politického vlivu a ekonomické spolupráce 



 

 33 

 

v regionu. Strategie byla zaměřena především na Izrael, země Mahgrebu, Mashreku  

a Jugoslávii, což byly země, které neměly možnost stát se členy EHS. Základ Globální 

strategie spočíval v kooperačních dohodách, protože tyto dohody o spolupráci měly umožnit 

volnější přístup na evropské trhy. Obchodní výhody, finanční a technická spolupráce  

a společné instituce – to jsou principy, na nichž jsou kooperační dohody se zeměmi 

Středomoří založeny. Co se týče obchodních výhod, ty byly založeny na doložce nejvyšších 

výhod. Byl otevřen evropský trh pro průmyslové výrobky ze Středomoří a vylepšil se také 

systém dovozů zemědělské produkce. Objem finanční pomoci byl stanoven v protokolu, jež 

byl součástí každé dohody. Finanční spolupráce se vyvíjela ve dvou etapách. V první etapě 

(1958 – 1977) byl objem finančních prostředků limitován a založen na finančních půjčkách. 

Ve druhé etapě (1978 – 1995) se začaly využívat také jiné druhy rozvojové pomoci. Společné 

instituce jako třetí z principů, na nichž byly kooperační dohody založeny, byly představovány 

Radou ministrů a Výborem velvyslanců. Byly zřízeny také delegace Komise. 

 

80. léta byla ve znamení rozšíření ES. Nejdříve se v roce 1981 ES poprvé rozrostla  

o Řecko, poté v roce 1986 o Španělsko a Portugalsko. Díky jižnímu rozšíření se situace  

ve Středomoří zhoršila. Zejména země Maghrebu utrpěly značné ztráty díky ostřejší 

konkurenci na evropských trzích. Konference pro bezpečnost a spolupráci ve Středomoří 

byla první iniciativou, která měla napomoci středomořským zemím se lépe zapojit  

do politické spolupráce. Cílem této iniciativy bylo zmírnění krize v regionu. Konference byla 

tématicky rozdělena do tří sekcí – bezpečnost, spolupráce a lidská práva. Celá iniciativa 

skončila nezdarem z důvodu postoje zemí Středomoří, které považovaly sekci lidských práv 

za zasahování do vnitřních záležitostí. Dalším pokusem byl Dialog 5+5. Na jedné straně  

se měly účastnit Itálie, Portugalsko, Řecko, Španělsko a na druhé straně státy AMU (Alžírsko, 

Maroko, Tunisko a Mauretánie). V roce 1991 se k rozhovorům přičlenila také Malta. 

V porovnání s Konferencí o bezpečnosti a spolupráci ve Středomoří byla do rozhovorů 

zařazena také oblast životního prostředí. I tato iniciativa byla neúspěšná, především díky 

sankcím uvaleným na Libyi, občanské válce v Alžírsku, sporu mezi Alžírskem a Marokem  

o oblast Západní Sahary a neúčasti Egypta.  

 

Na počátku 90. let se středomořský region stal jedním z nejdůležitějších oblastí 

zahraniční politiky. Zároveň vznikla obava, že v souvislosti s pádem Železné opony 

v Německu se veškerý zájem ES přesune do střední a východní Evropy. V této době se začíná 

rodit nové pojetí euro-středomořských vztahů tzv. nová středomořská politika, která  
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je zaměřena především na soukromý sektor a ekonomické reformy. Nová strategie týkající  

se vztahu ES a Středomoří nese název Euro-středomořské partnerství. V roce 1995 byla 

uspořádána Barcelonská konference, která započala tzv. Barcelonský proces, jež je možné 

označit za projev nového regionalismu. Tabulka č. 4.1 přináší přehled jednotlivých 

konferencí, přičemž každá Euro-středomořská konference ministrů zahraničních věcí hodnotí 

pokrok dosažený v oblastech vymezených Barcelonskou deklarací (BD).  

 

Tabulka č. 4.1   

 

Euro-středomořské konference ministrů 

zahraničních věcí 

 
 

Konference Datum Místo 

Barcelona I 27. - 28. 11. 1995 Barcelona, Španělsko 

Barcelona II 15. - 16. 4. 1997 La Valletta, Malta 

Barcelona III 15. - 16. 4. 1999 Stuttgart, Německo 

Barcelona IV 15. - 16. 11. 2000 Marseilla, Francie 

Barcelona V 22. - 23. 4. 2002 Valencie, Španělsko 

        

        Zdroj: CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy  Evropské unie. 

     1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 709 s .ISBN 80-7179-804-5. 

 

 

4.1.1  Euro-středomořská ministerská konference v Barceloně 

 

Na první konferenci (Barcelona I) přijalo 15 zemí EU a 12 zemí středomořské oblasti 

tzv. Barcelonskou deklaraci. Tato deklarace představuje základní kámen partnerství daných 

zemí označované jako Barcelonský proces. V BD je zdůrazněna především multilaterální 

povaha vztahů a zformulována zásada spolupráce a solidarita. Euro-středomořské partnerství 

je rozvíjeno ve třech oblastech, které udávají základní směry celého projektu. Jde o politiku  

a bezpečnost; ekonomiku a finance; sociální a kulturní otázky. V oblasti politiky  

a bezpečnosti se jedná především o dosažení právního pořádku. Dále se do okruhu politiky  

a bezpečnosti zahrnuje formulace společných bezpečnostních principů, mírový proces  

a stabilita v dané oblasti, které patří ke stěžejním bodům. 



 

 35 

 

  

Hlavními cíli v oblasti ekonomiky a financí patří udržitelný rozvoj a zlepšení životních 

podmínek pro obyvatelstvo. Deklarovaným záměrem je vytvoření zóny volného obchodu  

do roku 2010. Vytvořená zóna by zahrnovala 600 – 800 mil. spotřebitelů, proto by se stala 

jedním z nejdůležitějších obchodních bloků. V konečné fázi celého projektu by došlo 

k liberalizaci nejen průmyslové produkce, ale i zemědělské výroby a oblast služeb. 

 

Význam v sociální a kulturní oblasti a v oblasti lidských práv spočívá v řešení otázek 

migrace, boje proti obchodu s drogami, boje proti terorismu, mezinárodnímu zločinu, korupci 

a postup proti rasismu a xenofobii. Snahou spolupráce je vytvoření občanských společností, 

demografická politika vyvažující populační trendy, podpora vzdělávání a rozvoj 

zdravotnictví. 

 

 

4.1.2  Barcelonská deklarace 

 

Jak už bylo řečeno, BD byla přijata na první Euro-středomořské konferenci ministrů 

zahraničních věcí. Vizí tohoto dokumentu bylo započít proces pro dosahování míru a stability 

kolem Středozemního moře, prostor pro dosažení prosperity středomořských států, s tím 

související rozvoj lidských zdrojů a snaha o podporování vzájemného porozumění, 

porozumění mezi jednotlivými rozdílnými kulturami. 

 

Partnerství v oblasti politiky a bezpečnosti, je dosahováno prostřednictvím 

pravidelného politického dialogu. Politický dialog je založen na principech vymezených 

v deklaraci. Jde především o to, aby státy jednaly ve shodě s Chartou OSN a Všeobecnou 

deklarací lidských práv. Neméně důležitou povinností pro tyto státy je budování demokracie  

a její rozvíjení. Dále státy musí respektovat lidská práva a základní svobody, vzájemně 

svrchovanou rovnost, práva národů a právo na sebeurčení, podporovat toleranci a bojovat 

proti rasismu a xenofobii, terorismu, měly by také čelit problému šíření drog apod. Principů, 

které Evropská unie požaduje dodržovat, je tedy celá řada. 

 

Ekonomická část deklarace hned zpočátku upozorňuje na problém vysokého dluhu, 

což je závažný problém narušující hospodářský rozvoj zemí. Byly definovány tři cíle, a to: 
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urychlení tempa udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje, zlepšit životní podmínky 

obyvatelstva (důraz je kladen na zaměstnanost) a podporovat rozvoj regionální kooperace  

a integrace. Nástroji k dosažení těchto cílů jsou zóna volného obchodu, ekonomická 

spolupráce, společné akce v konkrétních oblastech a samozřejmě zvýšení finanční pomoci 

EU. Aby mohly být nástroje uplatňovány, je důležité, aby státy dodržovaly principy tržního 

hospodářství a na těchto principech založily i své politiky. Dále je důležité modernizovat 

ekonomické struktury, podporovat soukromý sektor a vytvářet institucionální a regulační 

rámec. Již zmíněná zóna volného obchodu, je považována za hnací motor umožňující stabilní 

ekonomický a sociální rozvoj. Co se týče ekonomiky, velkou úlohu v této oblasti hrají domácí 

i zahraniční investice, malé a střední podniky, energetický sektor, zemědělství, rybolov  

či vodní zdroje. 

 

Deklarace v oblasti sociálních, kulturních a občanských záležitostí vymezuje celou 

řadu prioritních oblastí. Výčet prioritních oblastí je následující: oblast zdravotnictví, 

občanskou společnost, vzájemné respektování odlišných kultur, vzdělávání a znalost cizích 

jazyků, sociální rozvoj doprovázející každý ekonomický rozvoj, snižování migračních tlaků, 

opatření potřebná k navrácení ilegálních migrantů, prevenci a boj s terorismem, obchodem 

s drogami a organizovaným zločinem a korupcí atd. 

 

 

4.1.3  Euro-středomořská ministerská konference na Maltě 

 

Druhá Euro-středomořská konference ministrů zahraničí se konala 15. – 16. 4. 1997  

na Maltě. Na této konferenci se zúčastněné strany dohodly na dalším pokračování 

Barcelonského procesu. Byly zhodnoceny výsledky dosažené za téměř dvouletou existenci 

euro-středomořského projektu. Z výsledků konference je patrná vůle účastníků zajistit rozvoj 

všech tří kapitol BD. 

 

Mezi přetrvávající problémy, které se odrážejí na vzájemné spolupráci, lze označit 

problematický mírový proces na Blízkém východě. I přesto státy pokračují ve formulaci, 

vyjednáváních, podpisech a ratifikacích významných dokumentů a smluv. Je deklarována 

funkčnost finančního nástroje MEDA a jsou zaručeny finanční půjčky od Evropské investiční 

banky atd. Státy se také dohodly na společném záměru vytvořit do roku 2010 zónu volného 
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obchodu. Za tímto účelem se dohodly urychlit proces negociací asociačních smluv, které mají 

svůj význam pro fungování budoucí zóny volného obchodu. Pro rozvoj regionu je důležité 

podporovat jak soukromé, tak přímé zahraniční investice. Státy se dohodly pokračovat v již 

započaté spolupráce v průmyslovém sektoru; modernizace zemědělství a s tím související 

obchod se zemědělskými komoditami, čímž by došlo k poklesu potravinové závislosti; 

rozvoje infrastruktury a další. K důležitým otázkám patří také záležitost dluhu. 

 

V otázce sociálního, kulturního a občanského partnerství byla nastolena také řada 

významných cílů, které se týkaly např. kulturního dědictví, snahy o dialog mezi různými 

kulturami a civilizacemi, rovněž dialog mezi občanskými společnostmi, boj proti terorismu, 

xenofobii a rasismu, organizovanému zločinu atd. 

 

 

4.1.4  Euro-středomořská ministerská konference ve Stuttgartu 

 

Třetí konference se konala v roce 1999 ve Stuttgartu. Na této konferenci byly 

potvrzeny cíle vymezené v BD. V rámci konference proběhla diskuse o vzájemném vztahu 

Euro-středomořského partnerství k jiným aktivitám, které jsou uskutečňovány k zajištění míru 

a stability na Středním východě. Euro-středomořské partnerství nevzniklo, aby tyto aktivity 

nahradilo, ale slouží jako doplněk, který má napomoci k úspěchu těchto aktivit. 

 

Tato Barcelonská konference se dá označit jako úspěšná, přinesla řadu výsledků. 

Hlavním a klíčovým prvkem k implementaci BD v otázkách míru a stability bylo vypracování 

Euro-středomořské charty míru a stability. Charta měla přispět k politickému dialogu, posílení 

sousedských vztahů a regionální kooperaci. Jsou zde vymezeny pravomoci příslušných 

orgánů a mechanismy k posílení institucionálního rámce. Byly zhodnoceny pokroky  

ve vzájemné spolupráci a zaveden systém Euro-Med sloužící k prevenci živelných pohrom. 

Jednalo se o pokračování negociací smluv o odzbrojení a jednání týkající se terorismu. 

 

V ekonomické oblasti byla zhodnocena důležitost posilovat příliv přímých 

zahraničních investic a intenzivně spolupracovat na transformaci ekonomiky. Státy se shodly 

na uzavření procesu sjednávání a ratifikace asociačních dohod. Bylo vymezeno šest 

prioritních oblastí spolupráce – životní prostředí, průmysl, vodohospodářství, energetika, 
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doprava a informační společnost. Proběhla řada iniciativ regionální spolupráce např. 

EUROMEDIS (oblast informační společnosti, energetiky a životního prostředí) nebo 

MEDSTAT (iniciativy na rozvoj kontaktů mezi malými a středními podniky a podpora 

spolupráce v oblasti statistiky). 

 

7. – 8. 3. 1999 se v Palma de Mallorca konalo první jednání Euro-středomořského 

fóra. Účastníci se shodli na větší propojenosti regionálních a místních úřadů, sociálních  

a ekonomických partnerů a stejně tak obchodní sféry s nevládními organizacemi.  

Ve Stuttgartu probíhalo několik Občanských fór. Výsledkem jejich zasedání byla doporučení 

v oblasti životního prostředí a lidských práv. Došlo k posílení decentralizované spolupráce  

a dalších hmatatelných výsledků bylo dosaženo v rámci programu Euro-středomořské 

dědictví. Dále byl nově vyhlášen program Euro-středomořská audio-vizuální oblast  

a budoucím záměrem bylo také vytvoření programu Euro-středomořské humanitární vědy  

a Euro-středomořská mládež. Úspěchem skončila vyjednávání o migraci a dialog v oblasti 

zdraví a sociálního blahobytu. 

 

 

4.1.5  Euro-středomořská ministerská konference v Marseille   

 

Již v řadě čtvrté zasedání se konalo ve francouzské Marseille v listopadu 2000. 

V rámci čtvrté ministerské konference Komise předložila program Znovuoživení 

Barcelonského procesu, který obsahuje řadu návrhů týkajících se situace na Středním 

východě. Právě tato situace mohla znamenat riziko pro budoucí stabilitu oblasti; obnovení 

syrsko-libanonských jednání; ustavení suverénního a demokratického Palestinského státu. 

 

Z výše uvedeného jsou tedy zřejmé nedostatky v kapitole týkající se politiky  

a bezpečnosti. Avšak i přes tyto nedostatečné výsledky bylo důležité v celém procesu 

pokračovat. Aktuálním tématem této konference byla příprava Euro-středomořské charty pro 

mír a stabilitu. 

 

Ekonomická oblast se vyznačuje pokračujícím reformním procesem, zvláště v zemích, 

které podepsaly asociační dohodu. Úroveň investic je v té době stále na velmi nízké úrovni  

a celkově je nedostatečná. Byl započat regionální integrační proces, který vyžadoval stálou 
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podporu, zvláště z programu MEDA a půjček EIB. Celá finanční podpora však vázla  

na složitých procedurách finanční agendy. 

 

V kulturní oblasti se setkaly s úspěchem regionální programy týkající se audio-

vizuální oblasti a programy mládeže. 

 

 

4.1.6  Euro-středomořská ministerská konference ve Valencii 

 

V roce 2002 se ve Valencii konala již pátá ministerská konference. Hlavním cílem 

tohoto zasedání bylo přijmout Akční plán na podporu Euro-středomořského partnerství  

a zahájit tak novou etapu rozvoje. Konference se konala ve znamení složité mezinárodní 

situace. Euro-středomořské partnerství bylo poznamenáno zejména krizí na Středním 

východě, a to izraelsko-palestinským konfliktem. Na doporučení Barcelonské konference 

vzniklo Euro-středomořské parlamentní shromáždění. 

 

Klíčovým problémem v ekonomické oblasti zůstaly investice. Za účelem zlepšení 

podmínek pro příliv investic a zlepšení zaměstnanosti byl posílen přístup k EIB. Významným 

návrhem bylo zřízení Euro-středomořské banky a lepší systém přerozdělování prostředků 

z programu MEDA. Pokroku bylo dosaženo v uzavírání asociačních dohod, které byly 

podepsány mezi Alžírskem a Libanonem. V platnost vstoupila dohoda s Jordánskem.  

 

Nejvýraznějších pokroků je dosaženo v oblasti kulturní spolupráce. Byl schválen 

rámcový dokument, který se týkal zavádění regionálních programů, které se v této oblasti 

zatím velice osvědčily. Jedná se o programy Spolupráce v oblasti justice, v boji proti drogám, 

organizovanému zločinu a terorismu. 

 

 

4.1.7  Euro-středomořské asociační dohody 

 

Barcelonský proces představuje multilaterální uspořádání vztahů EU a zemí 

Středomoří. Spolu s bilaterálním uspořádáním vztahů tvoří globální Euro-středomořské 

partnerství. Rozvoj dvoustranných vztahů středomořských zemí s jejich evropským partnerem 
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je založen na asociačních dohodách tzv. první generace, kooperačních dohodách ze 70. let  

a Euro-středomořských asociačních dohodách z 90. let. Tabulka č. 4.2 přináší přehled  

o jednotlivých dohodách uzavřených v rámci Euro-středomořského partnerství. 

 

Tabulka č. 4.2 

 

Uspořádání euro-středomořských vztahů 

 
 

Asociační 
dohody 

první generace 

Kooperační 
dohody 

Euro-středomořské 
Asociační dohody 

Země Podpis Země Podpis Země Podpis 
Vstup dohody 

v platnost 
Turecko 
Malta8  
Kypr8 

1963 
1970 
1972 

Alžírsko 
Egypt 
Libanon 
Sýrie 

1976 
1977 
1977 
1977 

Tunisko 
Izrael 
Maroko 
PAÚ 
Jordánsko 
Egypt 
Alžírsko 
Libanon 
Sýrie 

1995 
1995 
1996 
1997 
1997 
2001 
2002 
2002 

Parafována r. 2008 

1998 
2000 
2000 
1997 
2002 
2004 
2005 
2006 

- 
 

Zdroj: CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Cit. dílo, str. 374. 1. vyd.Praha: C. H. Beck,   

           2003. 709 s. ISBN 80-7179-804-5. 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že úroveň vztahů se u jednotlivých zemí liší. V roce 

1963 byla první asociační dohoda podepsána s Tureckem, v roce 1970 s Maltou a o dva roky 

později také s Kyprem. Společným rysem těchto zemí je, že všechny tyto tři státy  

si na přelomu 80. a 90. let zažádaly o členství v EU (Turecko si podalo přihlášku v roce 1987, 

Kypr a Malta v roce 1990). Kypr a Malta se členy EU staly v roce 2004, kdežto Turecko  

je v současné době stále kandidátským státem.  

 

Jak uvádí Cihelková, kooperační dohody byly podepsány s EHS všemi zeměmi 

Maghrebu a Mashreku9. Nicméně pouze Alžírsko, Egypt, Libanon a Sýrie setrvaly u těchto 

                                                 
8 Země, které se 1. 5. 2004 se staly členskými státy EU 
9 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 709 s. ISBN 
80-7179-804-5. 
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dohod až do současnosti. Avšak už i ony přešly k novým asociačním dohodám. Dohoda  

se Sýrií byla parafována v roce 2008 a během tohoto roku by se mělo přistoupit k podpisu.  

Kooperační dohody jsou dohodami o neomezeném trvání a zajišťují pro většinu 

průmyslových výrobků bezcelní přístup na trh ES. 

 

Ostatní země Středomoří podepsaly asociační dohody již ve druhé polovině 90. let  

a implementovaly tyto dohody v platnost. Euro-středomořské asociační dohody jsou dohody 

nové generace, které počítají s postupným vytvářením euro-středomořské zóny volného 

obchodu do roku 2010.  

 

Euro-středomořské dohody jsou hlavním prvkem Euro-středomořského partnerství, 

jehož obrysy byly dány Barcelonskou konferencí již v roce 1995. Na základě těchto dohod má 

dojít k podpoře konkurenceschopnosti středomořských států a zajištění volného pohybu 

kapitálu. Dohody jsou uzavřeny na dobu neurčitou a jsou založeny na principu reciprocity. 

Výhody si budou poskytovat obě smluvní strany navzájem. Na tyto dohody se nevztahuje 

doložka nejvyšších výhod, což prakticky znamená, že výhoda poskytnutá jednou zemí nebude 

poskytnuta všem obchodním partnerům. Dohody se svým charakterem řadí k preferenčním 

dohodám, které kladou kromě obchodu velký důraz také na lidská práva, svobodu  

a demokracii. 

 

Euro-středomořské asociační dohody jsou uzavírány na základě článku 310 Smlouvy  

o ES, stejně jako asociační dohody první generace (zakotveno čl. 238 Smlouvy o ES), je však 

mezi nimi řada rozdílů. V Euro-středomořských dohodách není zakotven cíl vstupu do EU, 

není také kladen důraz na vytváření tržního hospodářství, které v zemích Středomoří již 

existuje. To se týká především Euro-dohod, které byly uzavírány s transformujícími  

se zeměmi střední a východní Evropy. Naopak se klade důraz na dodržování lidských práv  

a cílem je také dosáhnout hospodářského a sociálního rozvoje. Pro všechny typy asociačních 

dohod je typický prvek asymetrie. Z toho vyplývá, že země EU budou k odstraňování 

překážek v obchodu přistupovat rychleji než jejich obchodní partneři ve Středomoří. Rozdíl 

mezi Euro-středomořskými dohodami a dohodami kooperačními spočívá v tom, že Euro-

středomořské dohody obsahují spolupráci v kulturní a politické oblasti, což je významný 

posun ve snaze zajistit stabilitu oblasti a přispívat tak k prevenci konfliktů, které se objevují 

ze vzájemného neporozumění kultur a náboženských odlišností. Také se objevuje nový 

nástroj spolupráce – institucionalizovaný politický dialog. 
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Nové asociační dohody tzv. Euro-středomořské dohody rámcově vymezují několik 

oblastí, kde obě strany přijaly řadu závazků. Jedná se o oblasti volného obchodu, obecná 

ustanovení o obchodu, ostatní ekonomická opatření, hospodářskou spolupráci, sociální  

a kulturní spolupráci a finanční spolupráci. Oblast volného obchodu se přímo týká zavádění 

volného pohybu průmyslových výrobků. Pro obě smluvní strany je stanovena možnost 

uplatňovat ochranná a antidumpingová opatření, ale pouze za předpokladu, že státy budou 

dodržovat podmínky stanovené GATT/WTO. Do této oblasti jsou zakomponována také 

pravidla původu zboží či pozvolná liberalizace obchodu se službami. 

 

Obecně všechny smluvní strany přijaly závazek, že nebudou zavádět žádná další cla. 

Výjimkou z tohoto závazku je možnost zavést mimořádné opatření pro citlivé průmyslové 

výrobky. Přijatá opatření musí být menší než je 25 % hodnoty dovezeného výrobku a nesmí 

být uplatňována na více než 15 % celkových dovozů. Zároveň se tato přijatá opatření nesmí 

uplatňovat déle než 5 let. Obchodní partneři se musí řídit podmínkami WTO např. státy mají 

možnost zavést opatření ve formě omezení obchodu z důvodu nadměrných dovozů, obavy 

z nedostatku výrobků při vývozu zboží, veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví, přírodního 

bohatství apod. 

 

Ostatní ekonomická opatření se týkají harmonizace mezi EU a středomořskými státy. 

Harmonizace právních předpisů má zajistit vysokou úroveň ochrany práv duševního 

vlastnictví, postupnou liberalizaci veřejných zakázek, liberalizaci kapitálu, apod. 

 

Snahou v rámci hospodářské spolupráce je zajistit, aby státy Středomoří nesly vlastní 

odpovědnost za svůj udržitelný ekonomický a sociální rozvoj. Cílem je integrace v rámci 

Maghrebu a ochrana životního prostředí. Hlavními nástroji k dosažení vymezeného cíle jsou 

technická a administrativní pomoc, dialog, expertní služby nebo výměna informací. 

Spolupráce musí být zacílena na životní prostředí, průmyslovou spolupráci, podporu investic, 

energetiku, zemědělství, boj proti praní špinavých peněz nebo boj proti drogám. 

  

Sociální a kulturní spolupráce se týká především ochrany práv zaměstnanců – zákaz 

diskriminace, problematika odměňování, propouštění. Součástí asociačních dohod je také 

ujednání o sociálním zabezpečení nebo je řešena otázka znovupřijetí občanů v případě 
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nelegální migrace. Dohody se zabývají i zlepšením postavení žen ve společnosti, jejich 

ochranou, lepšími životními podmínkami v chudinských čtvrtích. 

 

Finanční spolupráce se týká poskytování finanční pomoci ze strany EU 

středomořským státům s výjimkou Izraele. 

 

 

4.2  Finanční podpora rozvoje partnerství 

 

Finanční nástroj pro rozvoj Euro-středomořského partnerství je zakotven ve směrnici 

Evropské rady č. 1488/96. Tato směrnice deklaruje vznik programu MEDA jako klíčového 

nástroje pro financování aktivit v rámci rozvoje zóny volného obchodu. Vhodné formy 

finanční podpory jsou důležité k zajištění udržitelného rozvoje a mobilitě domácích 

ekonomických faktorů, což přispívá ke stabilitě v oblasti. Program MEDA postupně 

nahrazoval původní nástroje, tzv. finanční protokoly. V listopadu roku 2000 bylo finanční 

opatření doplněno, jedná s o tzv. MEDA II. V rámci programu MEDA byla poskytována 

technická a finanční rozvojová pomoc. Pro čerpání prostředků z tohoto fondu bylo nutné 

splnit čtyři základní podmínky. Státy musely zajistit dodržování lidských práv, demokratizaci 

systému, ekonomickou liberalizaci a prokázat dosavadní úspěšné využívání pomoci. V roce 

2007 byly programy MEDA I a MEDA II nahrazeny novým finančním instrumentem – ENPI. 

 

 

4.2.1  MEDA I 

 

MEDA I se vztahoval k období 1995 – 1999. Pro tento program bylo vymezeno  

3,435 mld. ECU/EUR. Tato celková částka poskytovaná v rámci programu byla rozdělena  

na 2 části. Jedná část (86 %) byla poskytnuta zemím v rámci bilaterálního programu MEDA, 

zbytek připadl na realizaci regionálních aktivit a byl přístupný pro všechny státy. Velký 

význam v rámci bilaterálního programu MEDA měly rámcové finanční smlouvy, jejichž 

účelem byla harmonizace legislativy a zvýšení efektivnosti programů. V rámci bilaterální 

spolupráce směřovalo nejvíce prostředků do Egypta, Maroka a Turecka. Nejméně čerpaly 

země jako Sýrie, Alžírsko a Libanon. Z částky poskytnuté pro program MEDA bylo  

ve skutečnosti vyčerpáno cca. 21 % (1997). Důvodem nízkého čerpání prostředků v rámci 
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programu MEDA byla špatná připravenost zemí. V řadě zemí probíhala ekonomická 

transformace, rozvoj soukromého sektoru a další činnosti, které vyžadovaly delší dobu.  

Ve středomořských zemích bylo nutné zavést právní a finanční normy, které byly vyžadovány 

pro realizaci regionálních projektů. Avšak tempo s jakým byly právní akty a další strukturální 

reformy zaváděny, bylo příliš pomalé. Pro čerpání prostředků nebyly splněny potřebné 

předpoklady.  

 

Od roku 1996 byly v tříletém horizontu přijímány národní indikační programy 

(NIP), které představovaly významný prvek finanční spolupráce, zejména na bilaterální 

úrovni. Jednalo se o plánovací dokumenty, které zohledňovaly stupeň ekonomického rozvoje 

zemí, stupeň sociálního rozvoje a úroveň místních orgánů. Na multilaterální úrovně Komise 

přijímala regionální indikační programy (RIP). První RIP byl přijat na období 1997 – 1999. 

NIP a RIP definovaly hlavní cíle, postupy a priority pro intervence MEDA. Komise byla 

jakýmsi řídícím orgánem, který na základě těchto dokumentů rozhodoval o jednotlivých 

projektech, hodnotil úspěšnost programů a definoval kritéria pro dotování projektů.  

 

Z programu MEDA byla financována řada aktivit ve všech dimenzích partnerské 

spolupráce. Jednalo se o investice v oblasti dopravy (Euro-Mediterranean Transport Forum), 

průmyslu a informační společnosti (Euro-Mediterranean Information Society – EUMEDIS), 

energetiky (Euro-Mediterranean Energy Forum), v oblasti know-how a statistiky 

(MEDSTAT), audiovizuální spolupráci (EURO-MED Audiovisual), byly 

realizovány programy pro mládež (EURO-MED Youth), řada akčních programů  

pro vzdělávání (EURO-MED Humanities), migraci, boj proti terorismu a organizovanému 

zločinu atd.  Na úrovni regionální spolupráce se realizovala řada malých projektů zaměřených 

na malé a střední podniky jako např. MED-Partenariat, MED-Interprise, Business 

Cooperation Network a Euro-Info Correspondence Centres.  

 

 

4.2.2  MEDA II 

 

Program byl přijat na období 2000-2006, byla na něj vymezena částka rovnající  

se 5 350 mil. EUR. Hlavními prioritami, kterých mělo být financováním z programu MEDA 

II dosaženo, byly především podpora další ekonomické transformace, zvýšení 



 

 45 

 

konkurenceschopnosti partnerských států a udržitelný ekonomický růst. Další prioritní oblastí 

bylo zmírnit dopady, které vznikly ekonomickou transformací. Konkrétní typy programů 

financovaných EU ve Středomoří byly např. programy strukturálního přizpůsobení v Maroku, 

Tunisku a Jordánsku; Syrsko-evropské centrum obchodu; sociální fond pro zvýšení 

zaměstnanosti v Egyptě a další. Na MEDA II byla oproti předchozímu období vymezena větší 

částka. 

 

 

4.2.3  European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) 

 

Od počátku roku 2007 funguje v oblasti Evropské sousedské politiky nový finanční 

nástroj ENPI. V rámci tohoto finančního instrumentu bylo pro období 2007 – 2013 vyčleněno 

12 mld. eur. Cílem Komise je vyčlenit dalších 300 mil. eur pro podporu principů dobrého 

vládnutí, širší spolupráce a hospodářské integrace EU a partnerských zemí. Kromě toho 

zamýšlí vyčlenit ještě 700 mil. eur na zřízení Sousedského investičního fondu. Tento fond má 

sloužit pro takové účely, jako je podpora půjček EIB nebo Evropské banky pro obnovu  

a rozvoj. 

 

ENPI nahrazuje dva předchozí finanční nástroje. Tyto nástroje fungovaly do konce 

roku 2006. Jedním z těchto nástrojů byl finanční instrument MEDA pro Středomoří, druhým 

nástrojem byl TACIS pro země SNS. Výhodu ve zřízení pouze jednoho finančního nástroje 

pro ESP vidím hlavně ve zjednodušení celého systému financování a v posílení jeho 

flexibility. Jako důsledek se to může projevit při realizaci dalších hospodářských a politických 

reforem. 

 

Fungování ENPI je založeno na několika základních principech. Má fungovat  

na základě víceletých programů, partnerství a spolufinancování. Pomoc EU je zaměřena  

na všechny aspekty udržitelného rozvoje. Cílem je podporovat opatření v politické oblasti, 

oblasti ekonomické, ale i sociální a kulturní. EU se prostřednictvím tohoto nového finančního 

instrumentu snaží rozvíjet politický dialog a podporovat země v provádění reforem, které jsou 

nezbytné pro zajištění dalšího rozvoje. K tomu je však důležitý politický kapitál a posilování 

institucí v efektivním provádění hospodářských politik. EU bude poskytovat prostředky  

na technickou pomoc pro podporu právního státu, demokracie a veřejné správy. Je třeba 
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zajistit nestrannost soudnictví a podpořit boj proti korupci. Vzájemná spolupráce zemí bude 

podpořena také v oblasti obchodu, energetiky, infrastruktury, telekomunikací, dopravy. 

Rozvoj jednotlivých zemí musí být vyrovnaný, aby nedocházelo ke vzniku regionálních 

disparit, což by znamenalo, že jedna oblast bude rozvinutější a více prosperující než jiná. 

Disparity mají v konečném důsledku dopad na obyvatelstvo v mnoha sférách – ve sféře 

zdravotnictví, vzdělávání, životní úrovně. Proto je důležité čelit těmto mezerám rozvoje 

účinnou pomocí. Podpora vzdělávání přispívá ke zvýšení životní úrovně obyvatel  

a ke zlepšení zdraví. Další významnou oblastí podpory je např. rozvoj sociální politiky, 

rovnost pohlaví, nediskriminace v zaměstnání, ochrana migrujícího obyvatelstva, ochrana 

lidských práv apod. Právě díky odlišnému náboženskému vyznání a jiné kultuře je v tomto 

regionu problém s uznáváním práv pro ženy. Proto je třeba podporovat rovné příležitosti pro 

všechny, ženy by měly mít stejný přístup k vědomostem a zdraví jako muži, což zaručí 

efektivní využití kapacit v oblasti zaměstnanosti. K lepšímu vzájemnému pochopení 

partnerských zemí je zde také snaha o podporu multikulturního dialogu. 

 

Prostředky z tohoto finančního nástroje budou poskytovány na základě několika typů 

programů. Na základě národních/multi-národních programů je poskytována pomoc 

jednotlivým státům nebo je adresována pro regionální či sub-regionální spolupráci. Do multi 

-národních programů mohou být zahrnuta také trans-regionální opatření. Programy  

pro přeshraniční spolupráci jsou určeny pro kooperaci jednoho/více partnerských států 

s jedním/více členských států EU. Další pomoc Společenství je poskytována přes společné 

operační programy pro přeshraniční spolupráci, roční akční programy nebo speciální opatření. 

 

 

4.2.4  Další nástroje finanční spolupráce 

 

Granty poskytované ze společného rozpočtu jsou doplňovány ještě dalšími nástroji. 

Nástroje se týkají především financování aktivit v oblasti regionální spolupráce, 

strukturálního přizpůsobení, subvencovaných půjček EIB a dalších rozpočtových vazeb.  

Co se týče oblasti regionální spolupráce, ta kromě RIP zahrnuje navíc ještě tzv. program ECIP 

a programy horizontální spolupráce. Cílem těchto programů je podporovat vzájemné 

porozumění partnerů a zaměřit se na občanskou společnost. Spolupráce se realizuje 

prostřednictvím řady kooperačních programů (MED-programy): 
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- MED-Avicenna (věda, výzkum a technologický rozvoj) 

- MED-Invest (malé a střední podniky) 

- MED-Migration (podpora organizací zacílených na migraci) 

- MED-Urbs (místní správa) 

 

Oblast strukturálního přizpůsobení je zacílena hlavně na pomoc zemím při realizaci 

ekonomických změn. Základním kritériem pro získání pomoci v rámci strukturálního 

přizpůsobení je to, zda země podstoupila reformní program. Dále se zohledňuje její 

socioekonomická situace. Země mají možnost využívat také subvencovaných půjček EIB, 

které přispívají k ekonomickému rozvoji. Úvěry jsou poskytovány na individuální investiční 

projekty, financování malých a středních podniků a menších projektů. Pro období 2000  

– 2007 poskytla EIB úvěry ve výši 6,4 billionu eur. Další rozpočtové vazby se vztahují 

k programům, které vznikly mimo program MEDA. Jedná se o MEDA Democracy, jehož 

účelem je podporovat demokracii, právní stát a ochrana ohrožených skupin obyvatelstva. 

Další rozpočtová vazba se vztahuje také k podpoře občanských společností a nevládních 

organizací. 

 

V roce 2003 zahájila EIB program pro Euro-středomořské investice a partnerství, 

nazvaný FEMIP. Nejdůležitější bodem, kterým je nutné se ve Středomoří zabývat,  

je modernizace ekonomik jednotlivých partnerských zemí. Pro tento účel poskytuje EIB 

prostředky pro rozvoj sociální soudržnosti, komunikační infrastruktury a ochranu životního 

prostředí. FEMIP je založen na úzké spolupráci s jednotlivými zeměmi v rámci politického 

dialogu a koordinace vzájemných vztahů. O rok později byl pro oblast Středomoří vytvořen 

svěřenecký fond FEMIP, jehož účelem je financování prioritních sektorů s cílem podpořit 

rozvoj soukromého podnikání v oblasti. 

 

Za svou existenci bylo s podporou FEMIP dosaženo řady výrazných výsledků. V roce 

2007 bylo v oblasti Středomoří investováno 1,4 bilionu eur; dále profinancováno 18 projektů, 

které měly přímý dopad na ekonomiku a životní úroveň obyvatel; 1 bilion eur byl poskytnut 

na rozvoj soukromého sektoru, environmentální a energetické projekty. Jak lze vidět v grafu 

č. 4.1, nejvíce prostředků šlo v roce 2007 formou úvěrů do podpory malých a středních 

podniků, a to až 625 mil. eur (44 %). Dalším větším příjemcem byl sektor energetiky, kde 
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dosáhly investice výše 465 mil. eur (32 %). Jak je patrné z grafu č. 4.2, nejvíce prostředků 

plynulo do regionu Maghrebu (až 51 % prostředků). 

 

Graf č. 4.1 

 

Sektory ekonomiky financované z FEMIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: Portál EIB. Annual report. Dostupné na:       

                    <http://www.eib.org/attachments/country/femip_annual_report_2007_en.pdf>, 

      vlastní zpracování, 3. 3. 2009. 

 

Graf č. 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: Portál EIB. Annual report. Dostupné na:       

                    <http://www.eib.org/attachments/country/femip_annual_report_2007_en.pdf>, 

      vlastní zpracování, 3. 3. 2009. 

 

V roce 2007 byla zahájena tzv. nová generace úvěrů FEMIP poskytovaných v rámci 

Evropské politiky sousedství. Celkem bylo vyčleněno pro programovací období 2007 – 2013 

Prostředky z FEMIP podle regionů
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http://www.eib.org/attachments/country/femip_annual_report_2007_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/country/femip_annual_report_2007_en.pdf
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12,4 mld. eur, přičemž 8,7 mld. eur připadne na Středomořské státy. Toto je zatím největší 

finanční částka vyčleněná pro tento region.  

 

 

4.3  Obchodní spolupráce Evropské unie se středomořskými partnery 

 

Již v Barcelonské deklaraci se objevuje cíl navázat obchodní spolupráci EU se zeměmi 

Středomoří. Tento cíl nabývá podoby zóny volného obchodu, která má být vytvořena do roku 

2010. V podstatě se jedná o integraci zemí Středomoří do tržní struktury, která zaručuje volný 

pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Vybudování zóny volného obchodu je však ještě daleko 

od svého plného fungování. Celý proces komplikuje skutečnost nejasného definování cílů 

Evropské sousedské politiky. Koncepce by neměla být každopádně založena na oslabování 

pozice zemí východní Evropy, ale zároveň nesmí oslabit pokračování Barcelonského procesu. 

Jako nezbytnost se jeví vytvoření těsnějších institucionálních vazeb mezi EU a MPCs. 

Zároveň podpora regionální integrace v regionu Středomoří by pomohla rozvíjet dosud tak 

nevyvinutý jiho-jižní obchod.  

 

Nicméně, pro EU představují středomořské státy určitě méně důležité obchodní 

partnery, než představuje EU pro tyto země, což lze pozorovat porovnáním tabulek č. 4.3  

a č. 4.4. V roce 2007 se EU podílela na celkových dovozech Středomoří 41,3 %  

a na vývozech 46,6 %. Kdežto Středomořské státy se podílely na obchodu EU daleko menší 

měrou (import 7,5 % a export 9,6 %). Ale i přes tuto skutečnost vzájemné obchodní toky 

v posledních letech stále více narůstají. EU dosahuje kladného salda obchodu s MPCs, 

přičemž nejsilnější obchodní spolupráce byla v roce 2004, což dokazuje také graf č. 4.3. 

Naopak bilance obchodu s EU je u MPCs záporná. Nejvyššího záporného salda obchodu bylo 

dosaženo v roce 2007. Záporná bilance je vidět i v grafu č. 4.4, a to po celé období 2003  

– 2007. Problémovým prvkem zůstává omezená obchodní spolupráce v regionu, která zde 

vázne. Chybí integrace typu jih-jih. Mohlo by to dočasně představovat určité problémy při 

vytváření zóny volného obchodu. Hodnota dovozů uvnitř regionu představuje 4,5 % 

celkových importů, hodnota vývozů dosahuje 6,2 % celkových exportů. 
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Tabulka č. 4.3 
 

Obchod EU se zeměmi Středomoří v letech 2003 – 2007 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

    Zdroj: DG Trade. EU bilateral trade and trade with the world. Dostupné na:    

   <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf>, 25. 2. 2009. 

 

Graf č. 4.3 

 

Obchod EU-27 se zeměmi Středomoří v letech 2003 – 2007 

(mil. eur) 

 
 

 

    

  Zdroj: DG Trade. EU bilateral trade and trade with the world. Dostupné na:    

  <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf>, 25. 2. 2009 

 

Rok 
Import 

(mil.eur) 

Podíl na 
celkových 

dovozech EU 
(%) 

Export 
(mil.eur) 

Podíl na 
celkových 

vývozech EU 
(%) 

Saldo 
(mil.eur) 

2003 69,550 7,44 80,124 9,22 10,574 
2004 77,411 7,53 94,529 9,92 17,118 
2005 91,493 7,76 105,397 10,01 13,904 
2006 102,256 7,56 111,050 9,58 8,794 

2007 107,153 7,51 119,605 9,65 12,452 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf
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Tabulka č. 4.4 

 

Obchod zemí Středomoří s EU-27 v letech 2003 – 2007 

 
 

Rok 
Import  

(mil. eur) 

Podíl na 
celkových 
dovozech 

Středomoří 
(%) 

Export 
(mil. eur) 

Podíl na 
celkových 
vývozech 

Středomoří 
(%) 

Saldo 
(mil. eur) 

2003 81,851 49,87 63,101 51,51 -18,749 
2004 95,678 45,96 78,218 50,31 -17,460 
2005 101,645 44,41 82,687 48,43 -18,958 
2006 112,278 42,64 94,279 47,44 -17,999 

2007 122,559 41,51 100,381 46,82 -22,178 

 

      Zdroj: DG Trade. EU bilateral trade and trade with the world. Dostupné na:    

      <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf>, 25. 2. 2009. 

 

Graf č. 4.4 

 

Obchod zemí Středomoří s EU-27 v letech 2003 – 2007 

(mil. eur) 

 
 

 

     Zdroj: DG Trade. EU bilateral trade and trade with the world. Dostupné na:    

    <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf>,  

  25. 2. 2009. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf
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Zeměmi z EU, se kterými MPCs nejvíce obchodují, jsou především Francie, Itálie, 

Španělsko nebo Německo. Vázanost obchodní spolupráce na tyto země vyplývá už z dob 

kolonialismu. Např. do Francie míří až 31 % tuniského exportu; do Itálie 40,5 % libyjského 

vývozu; se Španělskem nejvíce obchoduje Maroko a  na Německo je nejvíce orientována 

Libye nebo Turecko. Co se týče importu, na Francii připadá 23,8 % tuniských dovozů. 

Francie je přitažlivá také pro Alžírsko nebo Maroko. Velká část tuniského importu přichází 

také z Itálie. Na Španělsko připadá 13,6 % marockého importu. Pro Turecko  

je nejvýznamnějším obchodním partnerem Německo, ze kterého pochází 10,3 % celkových 

dovozů Turecka. Hlavními obchodními partnery uvnitř regionu jsou Turecko, Egypt  

a Alžírsko. Na celkových dovozech v regionu se Turecko podílí 1,7 %, Egypt a Alžírsko  

0,9 %. Na celkových vývozech se Turecko podílí 1,6 %, Egypt 0,9 % a Alžírsko 0,8 %. 

 

Tabulky č. 4.5 a 4.6 poskytují přehled jednotlivých skupin výrobků členěných podle 

SITC (Standard International Trade Classification, rev. 4), se kterými EU a MPCs nejvíce 

obchodují.  

 

Tabulka č. 4.5 

 

Dovozy do EU ze zemí Středomoří v roce 2007 

 
 

Skupina 
SITC Název 

Miliony 
euro % 

03 
Minerální paliva, maziva a příbuzné 
výrobky 23,907 22,3 

08 Smíšené výrobní předměty 19,015 17,7 
07 Stroje a dopravní zařízení 18,713 17,5 
06 Výrobní zboží podle materiálu 16,658 15,5 
00 Jídlo a živá zvířata 6,265 5,8 
05 Chemikálie a příbuzné produkty 4,884 4,6 
02 Surový materiál, kromě paliv 2,661 2,5 
04 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 457 0,4 

09 
Ostatní druhy zboží a transakce jinde 
neklasifikované 382 0,4 

01 Nápoje a tabák 267 0,2 

 

Zdroj: DG Trade. EU bilateral trade and trade with the world. Dostupné na: 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf>, 25. 2. 2009. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf
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Na dovozech EU ze zemí Středomoří se v roce 2007 nejvíce podílela skupina  

03 – Minerální paliva, maziva a příbuzné výrobky. EU uskutečnila s MPCs obchod  

za 23,907 milionu euro, což představuje asi 22,3 % celkových dovozů EU. Další skupinou, 

která se významněji podílela na evropském importu byla skupina 08 – Smíšené výrobní 

předměty za 19,015 milionů euro. 17,5 % se na dovozech EU podílely také stroje a dopravní 

zařízení. 

 

Tabulka č. 4.6 

 

Vývozy EU do zemí Středomoří v roce 2007 

 

 
Skupina 

SITC Název 
Miliony 

euro % 
07 Stroje a dopravní zařízení 38,421 32,1 
06 Výrobní zboží podle materiálu 22,779 19,0 
05 Chemikálie a příbuzné produkty 16,961 14,2 
08 Smíšené výrobní předměty 8,055 6,7 

03 
Minerální paliva, maziva a příbuzné 
výrobky 5,908 4,9 

02 Surový materiál, kromě paliv 4,893 4,1 
00 Jídlo a živá zvířata 4,722 3,9 

09 
Ostatní druhy zboží a transakce jinde 
neklasifikované 1,313 1,1 

01 Nápoje a tabák 846 0,7 

04 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 168 0,1 

 

     Zdroj: DG Trade. EU bilateral trade and trade with the world.  

Čerpáno 27. 2. 2009. Dostupné na:    

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf>. 

 

Na exportu se nejvíce podílela skupina 07 – Stroje a dopravní zařízení za 38,421 mil. 

euro. Výrobní zboží klasifikované podle materiálu (skupina 06) byla druhá skupina zboží, 

kterého se z EU nejvíce exportovalo do Středomoří. Na společném obchodu měla význam 

také skupina 05 – Chemikálie a příbuzné produkty. Vývoz těchto produktů představuje  

cca 14,2 % celkového exportu EU. 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf
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U všech zemí Středomoří narůstá průměrná míra otevřenosti10. V roce 2004 byla 

průměrná míra otevřenosti ve Středomoří 35,6 % HDP jak ukazuje tabulka č. 4.7. Tato úroveň 

je srovnatelná např. s Čínou, kde míra otevřenosti v témže roce byla 35 %. Nejvíce 

otevřenými ekonomikami ve Středomoří byly v roce 2004 Jordánsko, Izrael a Tunisko. 

Největší nárůst míry otevřenosti však byl zaznamenán v Egyptě (o 9,2 %), Jordánsku (8,4 %) 

a Libanonu (6,9 %). V ukazateli míry otevřenosti Středomoří není zahrnut údaj o otevřenosti 

Libye, která je pouze pozorovatelem partnerství EU a zemí Středomoří. Nicméně  

se v posledních letech prosazuje trend rostoucí otevřenosti této ekonomiky. 

 

Tabulka č. 4.7 

 

Míra otevřenosti v zemích Středomoří 

(v % HDP) 

 
 
Rok 

Země 
2000 2004 

Nárůst míry 
otevřenosti 

Celková míra 
otevřenosti ve 
Středomoří11 

31,5 35,6 4,1 

Alžírsko 32,1 32,9 0,8 

Egypt 19,6 28,8 9,2 

Izrael 42,5 46,7 4,2 

Jordánsko 55,2 63,6 8,4 

Libanon 25,4 32,3 6,9 

Maroko 34,5 36,2 1,7 

Palestina 37,6 39,1 1,5 

Sýrie 32,7 33,1 0,4 

Tunisko 46,0 46,4 0,4 

Turecko 27,8 31,8 4,0 

 

        Zdroj: Palestinian Central Bureau of Statistics. Statistics in focus.  

        External trade. Dostupné na www:  

        <http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/Stat_infocus_e.pdf>,  

        zpracováno 23. 2. 2009. 

 

Co se týče liberalizace obchodu, od roku 2000 došlo k výraznému pokroku v této 

oblasti. Průměrný celní tarif poklesl od roku 2000 (23 %) do roku 2006 o 6,2 %. Ačkoli bylo 

v regionu dosaženo silného pokroku v reformách v oblasti celní politiky, obchod je stále 

                                                 
10 Míra otevřenosti = poměr průměrného objemu zahraničního obchodu se zbožím a službami na HDP 
11 Do celkové míry otevřenosti nebyla zahrnuta Libye, která má pouze status pozorovatele 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/Stat_infocus_e.pdf
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zatížen z hlediska časové náročnosti, nákladů a počtu procedur. Jako nejproblematičtější zemí 

v oblasti uvolňování obchodu se jeví Sýrie, která je na prvním místě na seznamu zemí 

měřených indexem míry obtížnosti v obchodování. Ekonomická integrace v regionu  

je poměrně nevyvinutou oblastí. Regionální iniciativy, jako je např. Aadgirská dohoda, která 

deklaruje vytvoření zóny volného obchodu mezi Marokem, Tuniskem, Jordánskem  

a Egyptem, jsou limitovány existencí netarifních bariér bránících volnému obchodu.  V roce 

2008 byla zahájena bilaterální jednání o liberalizaci obchodu se službami mezi EU na jedné 

straně a skupinou středomořských zemí na straně druhé. Tato jednání mezi EU a Egyptem, 

Marokem, Tuniskem a Izraelem budou pokračovat také v tomto roce. V rámci vytvoření zóny 

volného obchodu je nutné jednat o vhodném a efektivním mechanismu řešení sporů a uzavřít 

bilaterální jednání i s dalšími středomořskými státy. Dohoda o mechanismu řešení sporů byla 

parafována už s Tuniskem a významného pokroku bylo dosaženo v jednáních s Marokem. 

Jednání o liberalizaci probíhají také v oblasti zemědělské a rybolovné produkce. Dosud bylo 

dosaženo uzavření dohody s Egyptem a Izraelem, nová jednání byla zahájena s Tuniskem. 

 

 

4.4  Středomořská unie 

 

Po pádu železné opony se členské státy EU zaměřily převážně na své sousedy ve 

střední a východní Evropě. Právě tyto země začaly v této době svou cestu do EU a rozvíjely 

svou snahu stát se právoplatnými členy této integrace. Na rozdíl od řady jiných zemí (Velké 

Británie nebo Německa) Francie usilovala také o posilování vztahů se zeměmi směrem na jih. 

Stala se tak notoricky známou ve své orientaci na užší spolupráci se zeměmi severní Afriky  

a zeměmi kolem Středozemního moře. Francie se v současnosti staví proti  dalšímu 

rozšiřování EU a její koncepce je založena především na posilování vztahů se zeměmi 

Středomoří. Francie je také známá svojí skepsí k absorpční kapacitě evropské integrace, 

z toho důvodu se jí podařilo prosadit na evropském poli možnost vypsání národního referenda 

v případě, že se EU rozhodne pro své další rozšiřování.  

 

V pozadí francouzských snah o posilování partnerství ve Středomoří stojí především 

strategické aspekty. Středomoří je strategickým regionem, kde se kromě EU prosazují také 

Spojené státy americké. Oba tyto regiony se zaměřují v posledních letech hlavně na politickou 

stránku celé spolupráce. To Evropu a USA spojuje. Ale na druhé straně se oba přístupy liší,  
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a to především na bilaterální úrovni. EU nabízí pro státy Středomoří možnost zapojení  

se do programů Evropské politiky sousedství.  Naopak na straně USA jsou znatelný 

mocenský prvek spolupráce či jakási silová převaha. Právě Francie spatřuje v USA 

konkurenta a snaží se tuto konkurenci oslabit. Kromě toho je to pro Francii také možnost 

znovu obnovit svou bývalou sféru vlivu v této oblasti. 

 

Projekt Středomořské unie byl vyhlášen 13. července 2008 v Paříži z podnětu 

francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Středomořská unie je tvořena všemi členskými 

státy EU, zeměmi západního Balkánu a euro-středomořskými vládami. Kromě 27 členských 

států se na projektu podílí také Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Jordánsko, PAÚ, 

Izrael, Sýrie, Libanon, Turecko, Mauretánie, Monako, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, 

Černá Hora a Albánie. Původní představa Středomořské unie zahrnovala pouze některé státy 

EU-27. Odpůrcem tohoto konceptu bylo Německo. To poukazovalo na roztříštěnost EU, 

pokud by některé členské státy EU byly z projektu vyčleněny. Středomořská unie  

je projektem míru a rozvoje a zároveň bere ohled na životní prostředí.  

 

Tento projekt má přispět k posílení integrace mezi EU a zeměmi Středomoří a také dát 

politice sousedství nový impuls, který ji dosud chyběl. V podstatě zahrnuje celou řadu témat, 

jako např. řešení problému nerovností a ilegálním přistěhovalectvím. Hlavní rámec 

Středomořské unie je tvořen politickým a bezpečnostním dialogem, oblastí námořní 

bezpečnosti a ekonomickým a finančním partnerstvím. Politický a bezpečnostní dialog má 

poskytovat pravidelný přehled o politické situaci na Blízkém východě. V rámci tohoto 

dialogu je cílem prosazovat dodržování kodexu chování v boji proti terorismu. Výsledkem  

by mělo být prohloubení dialogu o evropské bezpečnostní a obranné politice. Důvodem 

spolupráce v oblasti námořní bezpečnosti je zvyšování počtu tranzitních lodí, což vede ke 

zvýšenému riziku nehodovosti, hrozí šíření terorismu, organizovaného zločinu, nelegálního 

obchodování s drogami a lidmi. V budoucnu má dojít k zavádění integrovaných systémů 

řízení provozu plavidel, systémů pro řízení intermodální dopravy, rozvoji integrovaných 

systémů pro řízení rizik v oblasti životního prostředí. Ekonomické a finanční partnerství 

bude rozvíjeno postupně v několika sub-oblastech jako je energetika, doprava, zemědělství, 

městský rozvoj, voda, životní prostředí, informační společnost a turistika. V oblasti 

energetiky bylo rozhodnuto o realizaci 5-letého akčního plánu ke zlepšení harmonizace  

a integrace trhů s energiemi, k podpoře udržitelného rozvoje,  zlepšení infrastruktury  

a podpoře financování výzkumu a vývoje. Rovněž v dopravě se předpokládá realizace 
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akčního plánu regionální dopravy, který obsahuje 34 opatření pro námořní, železniční, 

leteckou či multi-modální dopravu. Setkání ministrů zemědělství by se měla zaměřit  

na identifikaci a podporu projektů udržitelného rozvoje venkova, zlepšení kvality výrobků  

a koordinaci výzkumu. Jedním ze zásadních problémů oblasti kolem Středozemního moře  

je rozrůstání městských aglomerací díky rostoucímu populačnímu trendu hlavně na pobřeží, 

což má velký dopad také na znečištění moře. Ve vodohospodářství je důležité definovat 

strategii udržitelného využívání vody a přístupu k vodě v oblastech trpících jejím 

nedostatkem. Za účelem vyřešení situace znečišťování životního prostředí, budování kapacit, 

monitorování a výzkumu se předpokládá, že se budou konat pravidelná ministerská zasedání. 

Jako nutnou podmínkou se jeví zintenzivnit vzájemnou spolupráci v oblasti klimatických 

změn. Za tímto účelem bude vytvořena síť Euro-středomořských klimatických změn, jejíž 

hlavní náplní bude poskytování a výměna informací. V dnešní době se jeví jako nutnost 

neopomínat také oblast informační společnosti, která se v kontextu nové evropské  

a středomořské spolupráce týká především užší kooperace při řešení problémů týkajících  

se elektronické komunikace či výzkumu nových IC technologií jako např. e-learning,  

e-government, e-zdraví apod. Pro urychlení vzájemné spolupráce se bude provádět pravidelné 

mapování provedených akcí. Oblast kolem Středozemního moře je také hlavně turistickou 

destinací, kam míří každoročně velké množství nejen evropských turistů. Už proto je třeba 

věnovat pozornost i cestovnímu ruchu, ze kterého plyne pro země značné množství příjmů. 

Země Středomoří se musí naučit identifikovat vhodné investiční příležitosti a lákat příliv 

investičního kapitálu do turistických destinací. 

 

Vedle těchto základních témat je Středomořská unie také projektem spolupráce 

v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví a lidského kapitálu. Středomořská unie se dá označit také 

jako pokračování Barcelonského procesu, který v podstatě nepřinesl mnoho výsledků. Tento 

neúspěch byl podle francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho předurčen k neúspěchu 

proto, že se EU začala více orientovat v rámci Evropské politiky sousedství na východní 

Evropu. Kromě výše uvedených témat by měla Středomořská unie řešit také postavení 

Turecka vůči EU. Hlavním důvodem, proč by tato otázka měla být diskutována, je právě 

postavení Turecka jako středomořského státu v rámci Evropské politiky sousedství. 

 

Turecko si podalo přihlášku do EU již v roce 1987 a od roku 1999 je kandidátským 

státem. Teprve až v roce 2005 byla s Tureckem zahájena přístupová jednání. Důvodem 

k zahájení přístupových rozhovorů teprve až v roce 2005 bylo splnění podmínky ze strany 
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Turecka, že rozšíří bezcelní zónu s EU na všechny nové členy. Na členství Turecka se řada 

členských států EU dívá poněkud skepticky. Právě Francie v čele s Nicolasem Sarkozym  

je jedním z jeho největších odpůrců a snaží se prosadit vůči Turecku tvrdší postup. Místo 

členství prosazuje Francie nabídnout Turecku pouze privilegované partnerství. Naopak třeba 

Česká republika je odpůrcem privilegovaného partnerství a plně podporuje vstup Turecka  

do EU. Je tedy vidět, že EU není jednotná v názoru na turecké členství v EU. Proti jeho 

členství může hovořit např. jiné náboženské vyznání (islám x křesťanství v Evropě) a s tím 

související kultura a smýšlení tureckých obyvatel nebo argument, zda je Turecko evropskou 

zemí. Pouze malá část Turecka leží v Evropě. Naopak jako pozitivní se jeví to, že hlubší 

propojení s dynamickou ekonomikou Turecka by mohlo být pro evropské hospodářství 

přínosné.  

 

Projektu Středomořské unie se budou účastnit také Sýrie a Izrael, které v době 

vytváření unie byly ve válečném stavu. Účast na tomto projektu odmítl Muammar Kaddáfí, 

libyjský vůdce, který Středomořskou unii označil za novodobé „římské impérium“. 

 

V rámci Středomořské unie vznikla nová institucionální struktura, která bude přispívat 

k dosažení politických cílů. Všechny země Středomořské unie se budou podílet na tzv. 

spolupředsednictví. Účelem spolupředsednictví je pořádání různých ministerských setkání, 

summitů, odborných schůzek atd. Vždy budou spolupředsedat 2 zástupci (tzv. 

spoluprezitenti), kteří budou hájit společné zájmy unie jako celku. Jeden zástupce bude z EU, 

druhý ze strany středomořských partnerů. V současnosti se jedná o Francii a Egypt. V rámci 

svého spolupředsednictví budou vést všechny schůzky, které povedou k přijetí společných 

závěrů. Post vyššího úředníka lze označit jako jednací orgán, který bude vyhodnocovat 

pokrok dosažený fungováním Středomořské unie. Do jeho pracovního programu spadají 

pravidelná setkání k přípravě ministerských zasedání a předkládání projektů, které musí být 

připraveny tak, aby byla jejich prostřednictvím dosažena stabilita v celém euro 

-středomořském regionu a  nesmí ohrožovat národní zájmy jednotlivých členů. Společný 

stálý výbor se sídlem v Bruselu je pomocným orgánem. Do jeho působnosti spadají otázky, 

které dříve řešil Výbor Euromed. Má řešit také neočekávané události, který vyžadují 

konzultaci s evropskými a středomořskými partnery. Sekretariát Středomořské unie  

je klíčovou institucí s vlastní právní subjektivitou a autonomním statusem. Sekretariát bude 

odpovědný za identifikaci regionálních, sub-regionálních nebo mezinárodních projektů, jejich 

přezkoumání a podporu nových projektů a hledání finančních prostředků. Úkolem  
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je spolupracovat se všemi institucemi Středomořské unie. O výsledcích přezkumu 

jednotlivých projektů musí informovat Společný stálý výbor a vyšší úředníky. Sekretariát 

bude plnit funkci monitorovacího orgánu při implementaci projektů. Financování a realizace 

projektů se bude hodnotit případ od případu podle vlastních postupů. Složení Sekretariátu  

by mělo být takové, aby bylo dosaženo cíle zapojit do procesu plně všechny partnery. 

Sekretariát bude složen z generálního tajemníka a pěti náměstků generálního tajemníka. Jejich 

funkční období bude tříleté, lze ho prodloužit max. jednou o další tři roky. Zahájení činnosti 

Sekretariátu se předpokládá do května 2009. Sekretariát bude sídlit v Barceloně. 

 

 

4.5  Vyhodnocení efektů euro-středomořské spolupráce 

  

 Výchozí podmínky pro realizaci jakýchkoli integračních snah bych zhodnotila jako 

velice špatné. Počátky této situace je nutné hledat v době, kdy se země začaly osamostatňovat 

a jejich kolonizátoři nad nimi ztráceli moc. Země zůstaly dlouho oslabeny a jejich ekonomiky 

byly uzavřeny světu. Jako základ na kterém mohou stále stavět vidím v jejich surovinovém 

bohatství. Obecně zde však panuje politická i ekonomická nestabilita, což vzájemnou 

spolupráci jen ztěžuje. EU se proto také rozhodla napomoci zemím kolem Středozemního 

moře v dosažení celkové stability v regionu. Jak již bylo uvedeno, zřetelnější rysy spolupráce 

byly započaty Barcelonským procesem. Ale jaké výsledky byly Barcelonským procesem 

dosaženy?  

 

Barcelonský proces byl ovlivněn řadou důležitých faktorů, které přispěly k tomu,  

že za desetiletý vývoj byly dosaženy právě takové výsledky, jaké byly dosaženy. Jako jeden 

z faktorů vnímám podle mého mírová jednání mezi Izraelem a arabskými státy. Nelze zde 

sice hledat formální souvislost, nicméně vývoj těchto jednání ovlivňuje další proces integrace,  

o kterou EU ve Středomoří usiluje. Dalšími faktory jsou např. změny na politické úrovni 

států. Na straně EU se jedná především o reformy, které byly uskutečněny za účelem 

institucionálních změn nebo silné zaměření EU na své další rozšíření o nové státy ze střední  

a východní Evropy. Za nejvýznamnější událost, která ovlivnila další společnou spolupráci, 

považuji teroristické útoky z 11. září 2001. Myslím si, že významným způsobem přispěly 

k narušení složitých vztahů Středomoří s EU. A nejen těch, ale že vyvolaly ve světě vlnu obav 

o světovou bezpečnost. Tyto události určitě nepřispěly ani k urychlení barcelonského procesu.  
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Význam Euro-středomořského partnerství spatřují však země Středomoří a EU značně 

odlišně. Můj názor na jejich odlišné postoje vychází z toho, že tyto zcela odlišné kultury mají 

jiný žebříček hodnot, na kterých si zakládají. EU klade důraz především na zajištění 

bezpečnosti, kdežto středomořské státy prosazují hlavně obchodní a finanční spolupráci. 

V celém Euro-středomořském partnerství je zřejmý prvek asymetrie. Zejména se zeměmi 

Maghrebu má EU užší partnerské vztahy než se zeměmi Mashreku.  

 

Rozvoj politické spolupráce probíhal velice pozvolna. Právě tuto oblast vidím jako 

velice problematickou, neboť země Středomoří od politických reforem postupem času začaly 

ustupovat z důvodu narůstající islamizace a prosazování politických reforem chápou jako 

vměšování se do vnitřních záležitostí. Narůstá u nich obava z oslabování národní suverenity, 

proto se EU omezuje pouze na tzv. měkkou spolupráci (organizovaný zločin, drogy, 

terorismus). Nedošlo k vyřešení žádného zásadního konfliktu. Výsledkem bylo pouze 

vytvoření určité základní kostry realizace dialogu o lidských právech. 

 

Ekonomický vývoj v regionu je ovlivněn situací ve světové ekonomice. Především  

se jedná o: 

 

− vývoj cen ropy – pokud je cena ropy vysoká, dochází k nárůstu exportních příjmů zemí 

vyvážejících ropu, které zvyšují poptávku po dovozech od svých sousedů, čímž stimulují 

jejich export a navyšují jim exportní příjmy. Tyto příjmy mohou být použity na snižování 

zadluženosti. Naopak nízké ceny působí opačným směrem. 

 

− ekonomickou situaci v EU – pokud se ekonomice EU daří, stimuluje tak prostřednictvím 

exportu ze zemí Středomoří jejich růst. Současná špatná hospodářská situace, která  

se díky vlivu globalizace rozšířila do celého světa, má dopad díky špatné ekonomická 

situaci evropských zemí také na ekonomický rozvoj Středomoří. 

 

− liberalizaci světové ekonomiky – působí na snižování preferencí Středomoří v EU 
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− lepší komunikační a dopravní technologie – země Středomoří mohou využívat svou 

komparativní výhodu, která spočívá v geografické blízkosti EU. Tato výhoda je však 

ohrožena větší konkurencí ze stany Dálného východu či východní Evropy díky vyšší 

úrovni nových technologií. 

 

Během posledních let byl zaznamenán v partnerských zemích Středomoří 

makroekonomický rozvoj, který byl řízený hlavně vysokými cenami ropy a svůj vliv na tom 

měly také realizované hospodářské reformy.  

 

Tabulka č. 4.8  

 
Ekonomická charakteristika středomořských států v roce 2008 

 
 

HDP 
Země 

PPP (bil.USD) % HDP/obyv. (USD) 

Míra nezam. 
(%) 

Inflace 
(%) 

Veřejný 
dluh (% 

HDP) 

Alžírsko 240,20 3,4 7 100 12,9 3,6 13,8 
Maroko 137,40 5,3 4 000 2,1 4,6 60,2 
Tunisko 83,40 4,7 8 000 14,0 5,0 53,1 
Libye 92,01 7,3 14 900 30,0 10,5 3,6 
Egypt 452,50 7,0 5 500 8,7 18,0 84,7 
Izrael 205,70 4,2 28 900 6,1 4,7 75,7 
Palestina 11,95 0,8 1 215 25,0 7,5 - 
Jordánsko 31,01 4,5 5 000 13,3 15,5 58,3 
Libanon 44,05 4,4 11 100 20,0 12,0 190,5 
Sýrie 96,53 2,4 4 900 9,0 14,9 41,2 

Turecko 930,90 4,5 12 900 7,9 10,2 37,1 

    

  Zdroj: CIA. The World Factbook. Dostupné na www:  

  <https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/index.html>, vlastní zpracování, 23. 2. 2009.  

* pouze oficiální míra nezaměstnanosti Jordánska, skutečná nezaměstnanost dosahuje až 30 % 

* údaj míry nezaměstnanosti Libanonu uveden za rok 2006 

 

Díky příznivým cenám ropy a neolejových komodit rostly ekonomiky Středomořské oblasti 

v roce 2007 5% tempem při silném poklesu nezaměstnanosti, nicméně i nadále zůstává 

poměrně vysoká. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla dosažena v Libyi, která má 

v současnosti status pozorovatele a v nejbližší době se nehodlá stát právoplatným členem EPS 

(viz tabulka č. 4.8).  V roce 2007 postihlo hlavně maghrebský region velké sucho, které 

ohrozilo jeho dobrou makroekonomickou pozici, ale díky oživení evropské poptávky  

se podařilo podpořit vývozy nízkopříjmových zemí (Jordánsko a Maroko). V regionu byla 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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zaznamenána narůstající inflace způsobená poptávkovým vlivem, omezením nabídky  

a fiskálními výdaji. V roce 2007 dosáhla 4,6 %, což je o 0,9 % více než v roce 2006. Nárůst 

cenové hladiny ovlivnily také stoupající náklady, především u potravin. V Egyptě dosáhl 

nárůst inflace 10,9 % (2007), tento rostoucí trend cenové hladiny byl způsoben poptávkovými 

šoky, na kterých se podílelo odstranění subvencí v roce 2006. V roce 2008 se inflace v Egyptě 

vyšplhala až na 18 % (viz. tabulka č. 4.8). Běžný účet platební bilance v regionu zaznamenal 

v roce 2007 oproti roku 2006 pokles z 6,4 % HDP na 4,2 % HDP. Tento pokles byl způsoben 

vyššími investičními výdaji. Zároveň je vnější sektor středomořských zemí citlivý na 

jakékoliv změny v cenách ropy. Nicméně citlivost zemí na propady cen už není tak výrazná 

jako v minulosti, především díky lepšímu systému vnějšího a domácího financování. Graf  

č. 4.5 znázorňuje rozpočtovou situaci v jednotlivých zemích Středomoří v letech 2006 - 2007. 

 

Graf č. 4.5  

 

Fiskální situace v jednotlivých zemích 

regionu 

 
 

 

 Zdroj: Portál EIB. Annual report. Dostupné na: <http://www.eib.org>. 

 

Bilance se pohybovala mezi přebytkem rozpočtu vykázaného v Alžírsku ve výši 11 % 

HDP a schodkem 12 % HDP v Libanonu. S výjimkou Alžírska byl rozpočtový schodek 

vykázán ve všech středomořských zemích. Obecně vzato, fiskální situace v celém regionu  

se zhoršila. Mezi roky 2006 – 2007 byl zaznamenán nárůst fiskálního deficitu o 1 procentní 

bod. Důvodem zhoršené situace je nárůst nákladů na potraviny a energie. Co se týče 

veřejného dluhu, nejvyšší úroveň zadlužení byla dosažena v roce 2008 v Libanonu,  

až 190,5 % HDP.  
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Ekonomika EU je postižena světovou hospodářskou krizí, a to se promítá negativně  

do ekonomické stability. Země Středomoří rostly tedy dynamičtějším tempem než EU, která 

v roce 2008 dosáhla tempa růstu ekonomiky pouze 0,9 % HDP při nezaměstnanosti 7 %. Míra 

inflace dosáhla v roce 2008 3,7 %, ale v tomto roce klesá téměř k nulovým hodnotám. 

 

Dochází k rozvoji soukromého sektoru, vlády privatizují společnosti se státním 

podílem. Týká se to hlavně sektoru bankovnictví a telekomunikací. Můj postou k realizaci 

reforem je kladný. Myslím si, že to usnadní posilování role integrace ve Středomoří a určitě  

to přispěje k větší stabilitě. V posledních letech došlo také k výraznému posílení legislativy 

v oblasti pracovní síly, zahraničních investic a transparentnosti. Země započaly s reformami 

zajišťujícími snižování byrokracie při zahájení podnikání. Podle Světové banky byl 

v dosahování tohoto cíle za rok 2007/2008 úspěšný Egypt, který snížil požadovaný počáteční 

kapitál z 50 000 EGP na 1 000 EGP. Dále byly sníženy počáteční poplatky na registraci 

nemovitosti z 3 % hodnoty majetku na nízký fixní poplatek. Vzrostl tak počet registrovaného 

majetku, došlo k menším daňovým únikům a vzrostly také příjmy z registrovaných 

nemovitostí o 39 %. Byla založena i první soukromá úvěrová kancelář. Tyto reformní kroky 

přispívají ke snižování byrokracie, což podporuje zakládání nových podniků a rozvoj 

soukromého sektoru. V konečném důsledku to umožňuje vznik nových pracovních míst  

a snižování nezaměstnanosti. Reformám se nevyhnulo ani Maroko nebo Tunisko. V Maroku 

byl za účelem snadnějšího zahájení podnikání zaveden one-stop shop a byly uzákoněny 

právní předpisy týkající se procesu nabídkového řízení k zakládání soukromých kanceláří. 

Stejně jako Maroko i Tunisko učinilo kroky pro snazší přístup k úvěrům a realizovalo reformu 

zabezpečující ochranu investorů. Dále zde byl zaveden digitalizovaný systém vedení záznamů 

o majetku, který umožňuje snižovat registrační náklady. Maroko, Tunisko a Sýrie revidovaly 

všechny své daňové kvóty, aby tak usnadnila systém placení daní. 

 

Významné kroky byly v posledních letech učiněny také v řešení nedostatků ve veřejné 

správě. Reforma veřejné správy byla uskutečněna za účelem zvýšení efektivnosti při 

poskytování veřejných služeb. Pokroku bylo dosaženo v lepší ekonomické transparentnosti. 

Nejvýrazněji se do reforem zapojily země jako Egypt, Maroko, Jordánsko a Alžírsko, kde 

byly vytvořeny regulační zákony pro zvýšení průhlednosti bankovního systému. V těchto 

zemích byly uzákoněny také protikorupční právní předpisy, Maroko se navíc zapojilo do boje 

proti praní špinavých peněz. Reformní proces je i přes veškeré snahy pomalý a výsledky 
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budou zřejmé až v průběhu času. Země Středomoří tak za EU zaostávají ve všech aspektech 

veřejné správy. Z hlediska vládní efektivnosti, kvality regulací, právního státu a kontroly 

korupce dosahují však země Středomoří lepších výsledků než Latinská Amerika. 

 

Co se týče přibližování se EU v životní úrovni, HDP/obyvatele je v EU 10krát vyšší 

než ve Středomoří. Dalším komplikujícím prvkem je asymetrická obchodní výměna. 

Liberalizační proces ve Středomoří přispěl k tomu, že státy začaly otevírat své ekonomiky 

směrem k EU, ale meziregionální obchod EU tvoří cca. 70 % celkového obchodu a v rámci 

Středomoří je to jen asi 8 %. Je to důsledkem toho, že zde chybí regionální integrace typu jih-

jih. Asymetrie je patrná i v demografické oblasti. Ve Středomoří jsou demografické trendy 

zcela odlišné od těch evropských. Růst obyvatel ve Středomoří převyšuje růst obyvatel v EU. 

Touto situací je vyvíjen tlak na trh práce a hrozí riziko vyšší nezaměstnanosti. Situace  

je zkomplikována tím, že kvalita lidského kapitálu neumožňuje zlepšení produktivity práce. 

Stále aktuálním problémem je řešení přílivu přímých zahraničních investic. I přes to, že v řadě 

zemí reformy zlepšující podmínky v soukromém sektoru již proběhly, osobně bych navrhla 

v nich dále pokračovat. Řešení vidím také ve snižování zadluženosti a vyvíjení tlaku  

na vytvoření integrovanějšího trhu. To je pro investory znakem atraktivity. Je tedy třeba, aby 

EU vyvíjela neustálý tlak na země Středomoří, které musí pokračovat v uskutečňovaných 

reformách. Pokud by tento tlak ze strany EU nebyl nebo byl nedostatečný, země Středomoří 

by se mohly začít orientovat na své vnitřní zájmy, což by nepřineslo požadované výsledky. 

Tento tlak musí být však přiměřený vzhledem k vnitřním záležitostem států. 

 

I přes řadu realizovaných reforem zůstává totiž situace v podnikatelském prostředí 

celého regionu velice špatná. V celosvětovém měřítku se země Středomoří řadí do druhé 

poloviny z celkového počtu 181 hodnocených zemí. Výjimkou je např. Izrael, který se řadí  

na 30. místo ve světě (v letech 2008 i 2009), viz. příloha č.2. 

 

Barcelonský  proces nepřinesl takové výsledky, jaké byly očekávány. Co se týče 

přibližování se úrovni EU, jsou zde viděl velké rezervy. Podle mého názoru zde nebude 

snadné ani v budoucnu dosáhnout jakýchkoli výsledků (alespoň z hlediska politického), neboť 

se jedná o velice nestabilní region. Bude záležet na tom, jak se ustálí politický systém  

a rozvine se politický kapitál pro realizaci integračních vizí. Můj postoj k této otázce je však 

skeptický. Přece jen se jedná o zcela jinou kulturu, která se odlišuje od té evropské. Ale i přes 

to si myslím, že má smysl zde rozvíjet další spolupráci. Zvláště na té ekonomické úrovni, kde 
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je možné sledovat určitý pozitivní posun. Naděje jsou vkládány do projektu Středomořské 

unie. Ta je založena na vizi rozvíjet integraci ve Středomoří po vzoru EU. Ukáže se však 

časem, zda bude Středomořská unie úspěšná a přinese očekávané výsledky. 
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5  Závěr 

 

Evropa a oblast kolem Středozemního moře jsou dva zcela odlišné regiony. Liší  

se v mnoha oblastech. Setkáme se zde s odlišnou kulturní, sociální a ekonomickou vyspělostí. 

Velkou roli zde sehrává rozdílné náboženské vyznání a odlišné smýšlení lidí. Nicméně  

ve vzájemných vztazích lze nalézt část historie, která byla pro oba regiony společná. Většina 

evropských zemí měla ve Středomoří svá koloniální panství. Kolonie byly využívány jako 

zdroj levné pracovní síly a surovin. Během první poloviny 20. století dochází k rozpadu 

kolonií a země se začínají osamostatňovat. Vznikají nezávislé státy, které však nedosahují 

stejné ekonomické úrovně jako jejich bývalí kolonizátoři. Evropské státy se však snaží  

se zeměmi Středomoří udržovat i nadále úzké vztahy. Důvodem je jednak zachovat obchodní 

spolupráci, ale na druhé straně pomoci těmto zemím s rozvojem jejich hospodářství.  

 

 Středomoří je velice nestabilní region, ve kterém se prosazují ve větší míře 

protiintegrační síly. Tento region je charakteristický nekvalitní infrastrukturou zejména  

ve smyslu dopravní, telekomunikační, vodní a energetické. Nutno však podotknout, že situace 

není stejná ve všech zemích. Z důvodu neexistence infrastruktury se země stávají méně 

konkurenceschopné. Navíc se musí potýkat také se špatnou ekonomickou situací, která  

je způsobena vysokým veřejným zadlužením, vysokou úrovní inflace a nezaměstnanosti. 

Země musí čelit vysokému populačnímu růstu, což pohlcuje růst HDP. Stabilitu narušuje  

i situace v oblasti politické. Jako prointegrační faktor podporující spolupráci zemí lze označit 

surovinové bohatství nalézající se v regionu. Myslím si, že v regionu působí až příliš mnoho 

faktorů narušujících integrační snahy. Kombinace těchto problémů jsou podle mého názoru 

velice těžce odstranitelné. Pokud by existoval pouze jeden z těchto protiintegračních prvků, 

celkově by situace v regionu byla daleko lépe řešitelná. 

 

 Výše zmíněné faktory zapříčinily, že jsou ve Středomoří integrační tendence velice 

slabé. Snahy o vznik integrace byly rozvíjeny hlavně v oblasti Maghrebu. Působí zde Unie 

arabského Maghrebu – integrace zaměřená na rozvoj v oblasti zemědělství, průmyslu, 

obchodu a v sociální oblasti. Naopak v Mashreku se spolupráce uskutečňuje pouze na základě 

kooperačních dohod mezi Jordánskem a Izraelem nebo Jordánskem a Sýrií. Země Středomoří 

jsou také zapojeny do Velké arabské zóny volného obchodu. Státy středomořského regionu se 

také velice často uchylují k bilaterálním a multilaterálním dohodám. Z mého pohledu v tom 
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vidím pro tyto země větší flexibilitu k vzájemné spolupráci, neboť při menší členské základně 

je vzájemná dohoda snadněji realizovatelná. Zvláště u zemí s rigidním politickým systémem. 

 

 V polovině 90. let zahajuje Evropská unie projekt nazvaný Barcelonský proces. 

Účelem tohoto projektu je poskytovat zemím Středomoří hospodářskou pomoc při 

modernizaci ekonomik a přilákat zahraniční investory. Spolupráce se však netýká pouze 

ekonomiky, ale zahrnuje také oblast politiky a sociální a kulturní spolupráce. Během 

desetileté spolupráce nebyly v rámci Barcelonského procesu dosaženy příliš zřetelné 

výsledky, neboť celý proces byl negativně ovlivněn např. mírovými jednáními mezi Izraelem 

a arabskými státy nebo teroristickými útoky na USA, které ve vzájemné spolupráci sehrály 

také svou roli. Určitý podíl má dle mého názoru také rozdílné chápání spolupráce na evropské 

a středomořské straně. Myslím si, že zde svou roli sehrává nastavený žebříček hodnot v těchto 

rozdílných komunitách. EU klade důraz na bezpečnostní otázky, středomořské státy se 

zabývají především obchodními a finančními otázkami. Z hlediska přibližování se evropské 

úrovni mají země Středomoří stále velké rezervy. Barcelonský proces nevyřešil nerovnosti 

mezi evropskými a středomořskými státy v úrovni HDP/obyvatele, produktivitě práce, rozvoji 

bankovního systému nebo kapitálových trhů. Také euro-středomořská zóna volného obchodu 

je brána jako velice ambiciózní cíl. Rozvoj integrací v regionu je stále problematický díky 

heterogenitě a nerovnostem mezi středomořskými státy. Jako důležitý faktor zde vnímám také 

rigiditu politických systémů. 

 

Jako klad vidím zřízení jednoho finančního nástroje pro ESP. Myslím, že 

zjednodušení systému financování a posílení jeho flexibility. Pozitivním výsledkem je řada 

realizovaných reforem jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti veřejné správy. Vlády započaly 

s procesem privatizace a rozvojem soukromého sektoru díky řadě opatření k usnadnění 

podnikání, což sebou přináší příliv zahraničních investic. Nejvýraznějšími reformátory jsou 

v současné době Egypt, Maroko, Jordánsko a Alžírsko. Co se týče obchodních vazeb, EU je 

pro země Středomoří daleko důležitějším obchodním partnerem než je tomu naopak. Podíl 

EU na celkových dovozech Středomoří představoval v roce 2007 41% podíl a na vývozech 

46% podíl. Kdežto podíl zemí Středomoří na dovozech EU byl 7,5%, podíl na vývozech 9%. 

Avšak i přes tuto skutečnost obchodní výměna v posledních letech stále intenzivní.  

 

Pozitivní skutečností ve vzájemných vztazích je i to, že v červenci 2008 byla 

vyhlášena Středomořská unie. To dokazuje, že má Evropská unie zájem na dalším rozvoji 
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vzájemných vztahů a rozvoji celého středomořského regionu. Přesto však budoucí vize 

čelních představitelů tohoto projektu o regionu Středomoří vnímám jako poměrně nadnesené. 

Myslím si, že ani v budoucnu nebude snadné zde dosáhnout zřetelných výsledků. Bude 

záležet hodně na tom, jak se ustálí politický systém a svou stabilitou přispěje k realizaci 

integračních vizí. Můj postoj k  projektu Středomořské unie je skeptický. Svou roli zde 

sehrává jiná kultura, zcela odlišná od té evropské. Ale určitě má podle mě jakákoliv pomoc ze 

strany EU smysl. Zvláště co se týče další obchodní spolupráce. Posilování ekonomické 

vyspělosti zemí posiluje také jejich postavení ve světové ekonomice. Ukáže se však časem, 

zda bude Středomořská unie úspěšná a přispěje k dosažení vytyčených cílů. 
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ACC Arabský kooperační výbor EPS Evropská politika sousedství 

ACM Arabský společný trh 

AMU Unie arabského Maghrebu 

APEC Rada pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří 

ASEAN Sdružení národů jihovýchodní Asie 

Benelux Celní unie Belgie, Nizozemí a Lucemburska 

BD Barcelonská deklarace  

BSEC Organizace černomořské ekonomické spolupráce 

COMESA Společný trh pro východní a jižní Afriku 

DPH Daň z přidané hodnoty 

ECO Organizace ekonomické spolupráce 

EGP Egyptská libra 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EIB Evropská investiční banka 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 
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EU Evropská unie 
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G-15 17 rozvojových zemí z Asie, Afriky a Latinské Ameriky (Alžírsko, 

Argentina, Brazílie, Chile, Egypt, Indie, Indonésie, Jamajka, Keňa, 

Nigérie, Malajsie, Mexiko, Peru, Senegal, Srí Lanka, Venezuela, 

Zimbabwe) 

G-24 Mezinárodní skupina 24 zemí (Alžírsko, Argentina, Brazílie, Čína – 

pozorovatel, Kolumbie, Kongo, Cote d`Ivoire, Egypt, Etiopie, Gabon, 

Ghana, Guatemala, Indie, Írán, Libanon, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Peru, 

Filipíny, Jižní Afrika, Srí Lanka, Sýrie, Trinidad & Tobago, Venezuela) 

G-77 Skupina 77 rozvojových zemí světa sdružujících se za účelem dosažení 

společných ekonomických cílů 

GAFTA Velká arabská zóna volného obchodu 

GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu 
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GATS Všeobecná dohoda o clech a obchodu se službami 

GCC Rada pro spolupráci arabských zemí Zálivu 

IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

ILO Mezinárodní organizace práce 

IMF Mezinárodní měnový fond 

IMO Mezinárodní námořní organizace 

ITU Mezinárodní telekomunikační unie 

MEDA I, II Finanční nástroje pro oblast Středomoří 

MPCC Stálý Maghrebský konzultativní výbor 

MPCs Partnerské země Středomoří (Mediterranean Partner Countries) 

NIP Národní indikační program 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

WTO  Světová obchodní organizace 

PAÚ Palestinské autonomní území 

OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu 

OSN Organizace spojených národů 

PPP Parita kupní síly 

RIP Regionální indikační program 

SITC Standardní mezinárodní klasifikace obchodu (Standard International Trade 

Classification) 

SNS Společenství nezávislých států 

TACIS Technická podpora Společenství nezávislých států 

TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

UNCTAD Konference OSN pro obchod a rozvoj 

UNESCO Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

UNIDO Program OSN pro průmyslový rozvoj 

USA Spojené státy Americké 

WHO Světová zdravotnická organizace 

WIPO Mezinárodní organizace pro ochranu duševního vlastnictví 

WMO Světová meteorologická organizace  
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