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Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje problematice politicko-ekonomických vztahů dvou
rozdílných integračních uskupení, Evropské unie a jihoamerického Mercosur. Postavena je na
funkci informativní a analýze vzájemných vztahů obou uskupení a to v období mezi lety 1991 –
2006. Snaží se o prezentaci výhod tohoto vztahu, hledání problematických oblastí ve vztazích a
na závěr i zhodnocení budoucí perspektivy vztahu obou partnerů. Práce se v první části věnuje
vzniku uskupení Mercosur, počátky jednání a spolupráce s Evropskou unií, jež jsou
představovány prezentací výsledků biregionálních jednání, které vedly k uzavření společných
dohod. Značná část je pak věnována přípravě a jednáním o Asociační dohodě mezi oběma
partnery, která se ovšem stala problematickým bodem ve vzájemných vztazích. V druhé části se
práce věnuje ekonomickými a politickými aspekty vzájemných vztahů. Jedná se hlavně o skladbu
vzájemného obchodu a představení problematických otázek v obchodních vztazích. V oblasti
politických vztahů se jedná o průběhu politických jednání a také problematických bodech, hlavně
na straně Mercosur.

Annotation
Bachelor thesis “Political-economical aspects in the relations between EU-Mercosur”
follows the political and economical relations between two different integrative groupments,
European Union and latin-american Mercosur. It’s basic function is informative and also gives an
analysis of the mutual relations of both parties in the period from 1991 to 2006. It tries to present
the advantages of this relation, searches for problematic areas and in the conclusion also gives a
small analysis of the future perspective of this relation. In it’s first part, the thesis presents and
analyses the creation of Mercosur, first contacts with European Union and also the proceedings in
mutual relations which is shown in discussions and seclusion of biregional agreements. A great
deal of this part is devoted to the proceedings in the discussion about the Association Agreement.
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In the second part, it presents and analyses economical and political relations between both
parties. In economical part, it is mainly about the composition of bilateral trade and problematic
areas in this trade. In political part it gives an analysis of the course in political discussions and
show problematical areas, especially from the Mercosur side.

Klíčová slova
Mezinárodní vztahy, biregionální jednání, politika, obchod, analýza, výhody, problémy,
budousnost

Keywords
International relations, biregional discussions, politics, trade, analysis, advantages, problems,
future
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Úvod
Jak již název napovídá, tato práce se zabývá vztahem a spoluprací dvou velmi rozdílných

integračních uskupení, které jsou každý na výrazně odlišném stupni vývoje své integrace. Tento
vztah bývá ve většině případů nerovný a vztah mezi Evropskou unií a Mercosur tento trend
rozhodně potvrzuje. Již samotným poohlédnutím se za charakteristikou obou partnerů je tato
nerovnost velmi zřetelně vidět. Na jedné straně je Evropská unie, ekonomický a politický gigant,
který již má za sebou 50 let zkušeností s integračním procesem. Na straně druhé Mercosur,
relativně čerstvé uskupení, jež se nachází v oblasti Latinské Ameriky, která je známá svou
politickou nestabilitou, častými vojenskými puči a rivalitou sousedících států. Po konci studené
války se situace stabilizovala nejen ve východní Evropě, ale rovněž také v Latinské Americe a
dala tím možnost vzniku tomuto uskupení. Mercosur si pro svou integrační snahu vzal za vzor
zkušenosti z průběhu integrace na evropském kontinentu a pokouší se tyto zkušenosti
implementovat do jihoamerického prostředí. Evropská unie již od počátku projevila své velké
sympatie k tomuto integračnímu procesu a od začátku s Mercosur počítala jako s jedním ze svých
partnerů, proto se i aktivně podílela na jeho evoluci.
Cílem této bakalářské práce je analýza vývoje vztahu těchto dvou uskupení. Období vývoje
vztahů, které v této práci budu analyzovat, začíná vznikem samotného Mercosur v roce 1991 a
trvá do roku 2006. V tomto období budu sledovat jednotlivé etapy vzájemných vztahů, tak jak
jsem si je rozdělil, analyzovat je a následně hodnotit výsledky těchto etap. Primárně se zaměřím
na politicko-ekonomické aspekty v tomto vztahu, ale nelze pominout, že součástí těchto vztahů je
i spolupráce v jiných oblastech, například ve vzdělání, kultuře a jiných. I když jsou tyto oblasti
vedlejšími, a hlavní roli zde od začátku hrají ekonomické představy a zájmy obou partnerů, často
jsou tyto projekty s ekonomikou a obchodem provázány a budou v některé z kapitol zmíněny.
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Pomocí analýzy vývoje vztahu bych chtěl najít klady a zápory tohoto partnerství a také zhodnotit,
jestli tento vztah má do budoucna perspektivu.

1.1. Rozdělení práce
Svoji práci jsem si rozdělil do dvou hlavních částí. V první části se budu informativně
věnovat okolnostem vzniku Mercosur, shrnu jeho vnitřní vývoj a částečně i předcházející
podporu k jednáním mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou. Hlavním cílem této první části
však bude analýza jednotlivých období vývoje ve vztazích těchto dvou partnerů. V těchto etapách
budu analyzovat jednání, která proběhla, zda-li byla úspěšná či neúspěšná a zda bylo dosaženo
nějakého postupu.
Přímo ekonomickými a politickými vztahy se budu zabývat ve druhé části práce.
V ekonomické oblasti se budu věnovat obchodním otázkám, a to složením produktů ve
vzájemném obchodování. Věnovat se budu i problémům, které se objevují ve velice citlivé
otázce, kterou je oblast zemědělství. V politické oblasti se zaměřím na politický dialog mezi
partnery, zhodnotím situaci v jednání o Asociační dohodě a zaměřím se i částečně na to, jaké
problémy mohou nastat po přístupu nového člena Mercosur, Venezuely.
Po uvážení jsem se rozhodl vypustit kapitolu, ve které jsem chtěl popsat zásluhy Manuela
Marína, komisaře pro zahraniční politiku v Santorově komisi. Myslím si, že vlastní kapitola by až
příliš rozšířila rozpětí tématu této práce. Proto se zásluhám možná budu věnovat pouze v menší
míře, v některé z kapitol.

1.2. Charakteristika použitých pramenů a literatury
Během hledání pramenů a literatury pro svou bakalářskou práci, jsem se potýkal s problémem
téměř absolutní nedostupnosti české literatury na toto téma. Pokud pominu několik článků v
8
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odborných časopisech a denním tisku, tak česky psané materiály v podstatě neexistují. Proto budu
v práci využívat hlavně zahraniční prameny a literaturu. Další problém nastal při hledání těchto
publikací zahraničních autorů v místních knihovnách. Fakultní knihovna nedisponovala skoro
žádným zajímavým a potřebným materiálem. Menší počet publikací jsem nalezl jen v knihovně
Ústavu mezinárodních vztahů. Na radu svého konzultanta jsem se obrátil na Chaire Mercosur,
pracoviště, jež je součástí Sciences Po Paris a které sleduje jednání mezi Evropskou unií a
Mercosur, a dále na instituce Evropské unie.
Chaire Mercosur se ukázal být výborným zdrojem informací. Ve svých četných publikacích
provádí analýzy a rozbory jednotlivých jednání. Rozbory se týkají jak témat politických tak i
ekonomických. Dalším přínosným zdrojem informací byly webové stránky Evropské komise, na
kterých lze najít většinu oficiálních smluv mezi těmito partnery, prohlášení a projevy
jednotlivých členů Evropské komise či komuniké po setkáních a jednáních, např. premiérů,
ministrů a jiných ústavních činitelů členských států. Řadu materiálů jsem nalezl i na webových
stranách Mercosur, ovšem nejednalo se o tak bohatý zdroj informací jako stránky Evropské
komise. Pro kapitolu popisující ekonomické a obchodní vztahy jsem čerpal z materiálů WTO a
Evropské unie.
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2. Vzájemné vztahy EU – Mercosur
Počátky vzniku Mercosur1 lze hledat již v 80. letech minulého století. V této době, konkrétně
v roce 1985, podepsali prezidenti Argentiny a Brazílie, Raúl Alfonsín a José Sarney, dohodu
PICE (Programa de Integración y Cooperación Económica Argentina - Brasil)2. Není tedy divu,
že tyto dva největší státy na jihoamerickém kontinentu se staly iniciátory daleko rozsáhlejšího
integračního pokusu. Smlouva, pokládající základní kámen, byla podepsána v roce 1991
v hlavním městě Paraguay, Asunción. Členské státy Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay tak
vytvořily velice ambiciózní integrační uskupení na jižní polokouli. Stejně jako Evropské
Hospodářské Společenství si zadaly cíl vytvoření Jednotného vnitřního trhu a celní unie mezi
svými členy na základě několika forem původní ekonomické spolupráce, jež probíhala mezi
Argentinou a Brazílií od roku 1985. Najít důvody pro vznik tohoto uskupení jsou nasnadě. Ve
světě, jemuž stále více vládne globálně propojený trh, je důležité aby rozvojové státy byly
konkurenceschopné. Touto integrací se státy Mercosur staly silným a perspektivním
ekonomickým a politickým partnerem. Proto bylo dalším důležitým krokem uzavření Smlouvy
z Ouro Preto z roku 1994, která dodala Mercosur institucionální strukturu3, mezinárodněprávní
subjektivitu a odstartovala novou fázi ve vzájemných vztazích jeho členů a vztahů vnějších, tedy
i s Evropskou unií. Avšak na rozdíl od svého vzoru, Evropské unie, nevytvořil si Mercosur
nezávislé a nadnárodní instituce s centrálními pravomocemi. Zřízení takovýchto institucí odmítla
dvojice velkých členů, Argentina a Brazílie. Po podpisu této smlouvy se členové rozhodly
přistoupit k uskutečnění projektu Jednotného trhu. Přeměna na tento trh měla odstartovat v roce
1

Mercado Común del Sur (Jednotný trh Jihu)

2

Smlouva o Integraci a ekonomické spolupráci Argentiny a Brazílie

3

Článek 1 této smlouvy definuje orgány Mercosur – Rada ministrů (CMC), Sbor velvyslanců (GMC), Obchodní

komisi (CCM), Společná parlamentní komise (CPC), Ekonomicko-sociální konzultativní fórum (FCES) a
Administrativní sekretariát (SAM)
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1995 a jeho dokončení se plánovalo na začátek roku 2006. Dalším důležitým krokem byl začátek
spolupráce s nečlenskými zeměmi. V roce 1996 byly přijaty, jako Asociovaní členové, Bolívie a
Chile. Mezi Mercosur a těmito státy byla vytvořena zóna volného obchodu na bázi „4+1“. V této
době si Mercosur vytvořil obecný mechanismus pro politické konzultace, který byl formálně
přijat v roce 1998. Všichni jeho členové, i ti asociovaní, tak vytvořily tzv. „Politický Mercosur“4.
Další posílení jeho pozice si dali za úkol v roce 2003 nově zvolení prezidenti Argentiny a
Brazílie, Néstor Kirchner a Lula da Silva. Jedním z kroků, jak toho dosáhnout, bylo dosazení
bývalého prezidenta Argentiny, Eduarda Duhalde, na místo funkce presidenta nově založené
Komise trvalých reprezentantů (Comittee of Pernament Representatives). Tento prezident je
volen na 2 roky a zastupuje Mercosur navenek. V rámci rozvoje spolupráce byly navázány
těsnější vztahy s dalším integračním uskupením na jihoamerickém kontinentu, a to Andským
společenstvím národů5. Na sklonku roku 2004 byla podepsána smlouva s tímto společenstvím,
která ustanovila jeho členy asociovanými členy Mercosur a vytvořila zónu volného obchodu mezi
Andským společenstvím a jednotlivými členy Mercosur. Na oplátku se jeho členové staly
asociovanými členy Andského společenství. Od této doby se také datují začátky rozhovorů o
sloučení obou integračních uskupení do jednoho velkého a jednotného celku, který by naplňoval
Bolívarův sen. Ovšem i tento sen má svou vadu na kráse, jelikož v roce 2005 tehdejší člen
Andského společenství, konkrétně Venezuela, si podal žádost o členství v Mercosur. Tato žádost
byla odůvodněna zkouškou předcházející případnému sloučení těchto dvou společenství.
Venezuela byla v červenci 2006 přijata jako plnoprávný člen, zároveň však vystoupila i
z Andského společenství. Spekuluje se, že se Venezuelskému prezidentu, Hugo Chávezovi
4

http://ec.europea.eu/external_relations/mercosur/intro/index.htm

5

CAN – Comunidad Andina de Naciones, založen v roce 1969 smlouvou z Cartageny jako Andský Pakt, od roku

1996 nynější název. Jedná se o obchodní integrační společenství se sídlem v Lima, Peru. V současné době členskými
státy jsou Bolivie, Ekvádor, Kolumbie a Peru.
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nezamlouvalo uzavření smluv o bezcelní zóně, které uzavřely Kolumbie a Peru s USA.
Přistoupením Venezuely se k velkým aktérům Mercosur, Argentině a Brazílii, přidává další
členský stát, který nebude chtít hrát úlohu druhořadého partnera. Na své straně má velkou výhodu
v podobě velkých zásob černého zlata, ropy. V době kdy ceny ropy atakují rekordní hladiny, se
její pomocí snaží Hugo Chávez získat na svou stranu co nejvíce hlasů uvnitř i vně Mercosur, aby
mohl dostat pro Venezuelu místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Chávez také přesvědčil
svého spojence, bolivijského prezidenta Evo Morálese, aby také Bolívie podala žádost o
přistoupení k Mercosur, jako právoplatný člen. Bolívie tuto žádost podala v prosinci 2006, ovšem
bez plánu na ukončení svého současného členství v Andském společenství. Postupem času se
ukáže, jak se přistoupení tohoto nového a budoucího člena promítne do vzájemných vztahů
s Evropskou unií.
Evropská unie začala projevovat zájem o oblast Latinské Ameriky již před vznikem
Mercosur. K prvním kontaktům došlo začátkem 60. let 20. století, nejednalo se však o žádná
hlubší jednání. Ta přišla až v polovině 70. let, kdy Evropské Hospodářské Společenství uzavřelo
s některými vybranými státy tzv. Smlouvy první generace. Tyto smlouvy se týkaly jen určitých
vybraných sektorů. Zásadní událostí ve vztahu Evropské unie a Latinské Ameriky bylo přijetí
Španělska a Portugalska za členy unie v roce 1986. Tyto státy vždy měly a stále mají pevné
vazby na oblast, která skoro po 3 století spadala pod jejich nadvládu a ačkoliv toto období
skončilo již před 200 lety, stále jsou tyto vazby vidět. Nejedná se jen o jazykové vazby, ale i o
podobnou kulturu, styl života a náboženství. Není proto divu, že Španělsko a Portugalsko začalo
více směřovat zahraniční politiku a zájem Evropské unie i do svých bývalých kolonií na
americkém kontinentu. Unie tak začala od této chvíle hrát důležitou roly obchodního a
politického partnera na tomto kontinentu a stala se konkurentem dosud dominujícího partnera
latinskoamerických států, USA. Jedním z těchto partnerů se stal i Mercosur.
12
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2.1. Vývoj vzájemných vztahů mezi lety 1991 – 1995
Již od založení Mercosur podporovala Evropská unie aktivně proces regionální integrace.
V roce 1992, tedy rok po jeho založení, uzavřela Evropská komise s Mercosur meziinstitucionální dohodu o spolupráci6, která mu poskytovala technickou a institucionální podporu
pro jeho nově vzniklé struktury. Do oblasti začaly proudit finanční prostředky z fondů Evropské
komise, a to v průměru 30 milionů dolarů ročně7. Formální rozvoj vztahů se však uskutečnil až
po uzavření již zmiňované smlouvy z Ouro Preta z roku 1994, která dodala Mercosur
mezinárodněprávní subjektivitu.
Nic tak nestálo v cestě, aby byla následujícího roku uzavřena Meziregionální rámcová dohoda
o spolupráci8, která posílila již předešlou meziinstitucionální dohodu. Tato smlouva byla
uzavřena mezi Evropským společenstvím a jeho členy na straně jedné a Mercosur a jeho členy na
straně druhé. Vstoupila plně v platnost až po její ratifikaci všemi zúčastněnými státy v roce 1999,
ale provizorně byla aplikována již od roku 1996. Tento typ meziregionální smlouvy doplnil již
existující smlouvy, které Evropská unie uzavřela individuálně s jednotlivými členy Mercosur na
bilaterální úrovni. Vztahy mezi oběma partnery postavila na třech základních pilířích, a to na:

6

-

politickém dialogu

-

rozvojové spolupráci

-

ekonomicko-obchodní spolupráci

Inter-institutional Cooperation Agreement between the Mercosur Council and the European Commission, uzavřená

29. května 1992
7

Urban, Traian, Obchodní a politické vztahy mezi EU a Mercosur, Praha 2004, str. 14

8

Interregional Framework Co-operation Agreement,

http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/bacground_doc/fca96.htm
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Před uzavřením této smlouvy, vedla Evropská unie s Mercosur pouze neformální dialog,
který nabyl formální podoby až od uzavření této smlouvy. Strany se v ní zavazují, že budou vést
pravidelný politický dialog k posílení vzájemných vztahů. Tento dialog se má řídit pravidly, která
jsou uvedena ve Společné deklaraci, jež je připojena k závěrečné části dohody. Obě partnerské
strany deklarují přijatý závazek pokročit dále ve vzájemných vztazích, a to vytvořením
Meziregionální Asociační dohody. Mechanismy, kterými se má tato dohoda dosáhnout, jsou zde
také definovány, a je to především vedení politického dialogu, konzultace a výměna informací a
hlavně schůzky na příslušných úrovních mezi různými orgány obou stran. Jedná se hlavně o
setkání na úrovni hlav států, na úrovni předsedů vlád, dále na ministerské úrovni a v poslední
řadě i na vyšší úřednické úrovni. V tomto období se vzájemné vztahy teprve utváří, první
smlouvy jim dodávají určený směr, kterými by se měly vydat dle shodného rozhodnutí obou
partnerů. Více se tyto vztahy rozvíjí a prohlubují s rostoucím počtem schůzek v dalších obdobích.

2.2. Vývoj vzájemných vztahů mezi lety 1995 – 1999
Jak již bylo řečeno v minulé kapitole, Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci byla
předstupněm k uzavření daleko významnější, Meziregionální Asociační dohody. V této
Meziregionální Asociační dohodě by měla být obsažena rovněž dohoda o liberalizaci obchodu se
zbožím a službami. Tato by měla dále směřovat oba smluvní partnery k vytvoření zóny volného
obchodu v souladu s pravidly World Trade Organisation (dále jen WTO). Jedním z dalších, a
zároveň velmi významných atributů této smlouvy, by mělo být posílení a stabilizace rozvojové
spolupráce a politického dialogu mezi Evropskou unií a státy sdruženými v Mercosur.
Začátek přípravných prací mezi Evropskou komisí a vládami států sdružených
v Mercosur, na tuto smlouvu, byl odstartován v roce 1995. Tyto přípravné práce nakonec trvaly
celkově 3 roky a zahrnovaly sérii 20 obchodních studií, 3 společné pracovní skupiny, 4 kola
14
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pracovních schůzek, nekonečná množství schůzek a jednání při setkání ministrů v roce 1997
v Punta del Este, a dále velké množství finančních investicí, které se týkaly z větší části pouze
analýz a výzkumů s tím spojených. Komise byla poté schopna předat členským států Evropské
unie návrh žádosti na udělení mandátu společně s podrobnou studií, která analyzovala možné
důsledky liberalizace obchodního trhu s Mercosur. Po zvážení stanovisek všech členů Evropské
unie a nakonec i většinovému schválení z jejich strany dne 21. června 1999, dostala Evropská
komise pouze omezený mandát k formálnímu zahájení jednání s vládními skupinami států
sdružených v Mercosur o netarifních složkách9 v budoucnu plánované Meziregionální Asociační
dohody. Tato nabídka byla přednesena zástupcům členských států Mercosur na summitu
Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibské oblasti v červnu 1999. Oficiálním místem konání
tohoto summitu bylo Rio de Janeiro.
Vraťme se ale nejdříve k předchozím zmíněným jednáním a trochu si je definujme. Jak již
bylo řečeno, výsledkem Rámcové dohody o spolupráci bylo, že od roku 1996 proběhla řada
jednání, která měla za úkol připravit Meziregionální Asociační dohodu. V této době proběhla již
zmiňovaná 3 setkání pracovních skupin, která jednala na úrovni ministrů (1996 – Lucemburk,
1997 – Noordwijk a 1998 – Panama City). Další důležité schůzky proběhly v průběhu konání
Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku, a to na ministerské úrovni na
straně států Mercosur a na úrovni Trojky na straně Evropské unie (schůzky proběhly vždy v září
v letech 1996 – 1999). Od roku 1998 se schůzky na úrovni politického dialogu konaly za účasti
Bolívie a Chile, neboť se tyto 2 státy v tomto roce staly plnohodnotnými členy „Politického
Mercosur“. Dalším krokem k rozšíření dialogu jednání mezi Evropskou unií a Mercosur bylo

9

Evropská komise mohla začít jednat v otázce tarifů (cel) a služeb až od 1. července 2001, do této doby měla vést

„dialog“ se státy Mercosur v otázce tarifů, služeb,zemědělství atd. v závislosti na stavu a pokroku jednání ve World
Trade Organisation. Komise však dokázala vytvořit a vést dialog i s tímto omezeným mandátem
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jejich rozšíření i na úroveň vyšších úředníků obou partnerů (dovolovala to Meziregionální
rámcová dohoda). První schůzka na úřednické úrovni se konala v listopadu 1998 v Bruselu.
Hlavním tématem této schůzky nakonec byla otázka, jak formálně zahrnout Bolívii a Chile do
uspořádání politického dialogu probíhajícího mezi Evropskou unií a státy Mercosur10.
Summit v Rio de Janeiro proběhl ve dnech 28. – 29. června za účasti 47 prezidentů,
premiérů a dalších představitelů vlád států Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibské oblasti.
Jednání otevřelo další novou kapitolu ve vzájemných vztazích Evropské unie se zeměmi tohoto
regionu. Hlavními tématy tohoto summitu byly otázky meziregionální spolupráce a udržitelného
rozvoje, životního prostředí a lidských práv. Jedním z výsledků setkaní byl vznik Společné
deklarace11 a také tzv. Akčního plánu12 s velice ambiciózními úkoly a plány. Jednání byla vedena
ve třech rovinách, a to konkrétně v rovině politického dialogu, během něhož se hovořilo o
současných problémech, které trápí Latinskou Ameriku, např. boj proti drogám a chudobě, ale
hovořilo se též o potřebě stálého posilování demokratických hodnot. Druhá rovina jednání se
týkala ekonomických a obchodních vztahů, kde se hovořilo o mezinárodní spolupráci a
posilování ekonomických a obchodních vztahů mezi státy Latinské Ameriky, vytvoření
specifických programů pro chudší rozvojové státy, atd. Třetí rovina jednání byla věnována
spolupráci v kulturní oblasti, ve vzdělání, vědeckému a technologickém výzkumu a oblasti
sociální politiky. V této rovině se jednalo o témata, jako např. dodržování práv menšin a zavádění
projektů na udržení jejich kulturních a jazykových znalostí, dále o posilování všech oblastí
vzdělání, tedy od základního až po nejvyšší (ALFA program pro universitní vzdělání) atd.

10

http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/intro/index.htm

11

Declaration of Rio de Janeiro, http://ec.europa.eu/external_relations/andean/doc/rio_sum06_99.htm

12

Priorities for actions, Declaration of Rio de Janeiro,

http://ec.europa.eu/external_relations/andean/doc/rio_prio06_00.htm
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Co nás však hlavně zajímá je to, že na tomto summitu proběhla také bilaterální jednání
mezi Evropskou unií a členskými státy Mercosur a Chile, se kterým Evropská unie navazovala
stejně těsnější vztahy. V závěrečném komuniké z těchto jednání se můžeme dozvědět, že
zúčastněné strany potvrdily vůli dále prohlubovat vzájemnou spolupráci a deklarovaly zde
význam, jaký přikládají minulým i budoucím vzájemným vztahům. Zároveň se zavázaly upevnit
svou součinnost v politických, ekonomických, obchodních, kulturních a rozvojových oblastech,
s cílem vybudovat hlubší a úplnější partnerství mezi oběma regiony. Toto partnerství by mělo být
postaveno na základě plně demokratických hodnot, sociálně-ekonomického spravedlivého růstu a
udržitelného rozvoje.
Speciální důležitost byla přikládána politickému dialogu mezi oběma regiony, který by
měl pomoci zvýšit spolupráci v jednáních v předmětech společného zájmu týkajících se
jak bilaterálních, tak i mezinárodních otázek. Dále zde byla podtržena důležitost kulturního
dialogu, který by měl posílit již existující kulturní vazby mezi všemi zúčastněnými. Potvrzen byl
zároveň závazek, vytyčený v Rámcové dohodě o spolupráci z roku 1995, na vytvoření těsnějších
vztahů s cílem podpory zvýšení a diverzifikace obchodu prostřednictvím postupné liberalizace
trhu.

Dále bylo

proklamováno

prosazovat

podmínky,

které napomůžou

k vytvoření

Meziregionální Asociace, jež bude brát, ve shodě s pravidly WTO, ohledy na citlivost některých
druhů zboží a služeb. Shodly se také na tom, že rozšíření obchodu prostřednictvím zóny volného
obchodu mezi Evropskou unií a státy Mercosur a Chile, je důležitým bodem v budování
dynamických vztahů, v podporování integračních procesů a v posílení multilaterálního
obchodního systému. Za tímto účelem se signatářské státy této deklarace dohodly na zahájení
jednání jež by měla vést k postupné vzájemné obchodní bilaterální liberalizaci, která by
zahrnovala všechna odvětví, a to v souladu s pravidly WTO. Na konci setkání Evropské unie a
států Mercosur bylo dohodnuto, že další jednání ohledně Asociační dohody budou pokračovat
17
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v listopadu 1999, kde by měly být podány návrhy na definici struktury, metodologie a rozvrhu
těchto jednání13.
Z předchozích odstavců si můžeme tedy udělat obraz, jaká tato jednání ohledně
připravované Meziregionální asociační dohodě byla zdlouhavá a složitá. Jen přípravné práce
trvaly dlouhé 3 roky. Možné příčiny delšího trvání těchto jednání jsou shledány v některých
problémech či jiných událostech, které v tomto období nastaly u obou partnerů. Například se
může jednat o problémy největšího ze států Mercosur, Brazílie, která v tomto období procházela
krizí způsobenou devalvací její měny, Reálu, a zároveň dopadu této krize na ostatní členské státy
Mercosur a celý integrační proces. Na straně Evropské unie se řadě členským států nezamlouvala
myšlenka liberalizace společné zemědělské politiky, proto nakonec dostala Evropská komise jen
omezený mandát pro vyjednávání (jen netarifní složky). Evropská unie však měla v této době též
jiná jednání, která více preferovala a to například jednání o přistoupení nových členských států
k Evropské unii. Toto jsou možná jen některé důvody, které nám mohou vysvětlit, proč se v této
otázce postoupilo za tak dlouhou dobu tak pomalu. Přitom se obě strany tvářily velice positivně
při politických jednáních a ve společně vydaných deklarací. Musíme si však uvědomit, že již od
začátku bylo toto předvídatelné. Státy Mercosur si pro sebe chtěly vybojovat co nejvýhodnější
podmínky, které by jim zajistily co největší ekonomický růst, a zároveň, že Evropská unie bude
tvrdě bojovat pro takové podmínky, které nebudou až příliš oslabovat její členské státy. Na
druhou stranu, ač se Mercosur potýkal se svými vnitřními problémy, tak výsledky ze summitu
v Rio de Janeiru mu jistě přinesly nový a positivní impuls pro pokračování v budování již
započatého integračního procesu. Bude tedy zajímavé sledovat, jaká byla jednání, která

13

Joint Communiqué of Rio de Janeiro, Meeting of Heads of State and Government from Mercosul and Chile and

from the European Union, 28. červen 1999,
http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/press_rel_rio.htm
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odstartovala v listopadu 1999 a která se měla týkat již zmiňované Meziregionální asociační
dohody.
2.3. Vývoj vzájemných vztahů mezi lety 1999 – 2004
Toto dlouhé období se vyznačuje konkrétním jednáním o podobě Meziregionální
Asociační dohody. Jednání o ní započala na prvním setkání tzv. Co-operation Council Evropské
unie a Mercosur v Bruselu v listopadu 1999. Na tomto setkání vyjednavači obou partnerů
prezentovali svým ministrům dokument, který pojednával o struktuře, metodologii a kalendáři
jednání. Z tohoto dokumentu vyplývá, že hlavní jednání by měla být organizována pod vedením
Biregionálního vyjednávacího výboru (EU – Mercosur Biregional Negotiations Committee – dále
jen BNC). Úkolem tohoto nově vzniklého výboru byla kontrola a koordinace jednání o obchodu a
spolupráci. Při jeho zřízení bylo hned naplánováno, že se tento výbor bude setkávat třikrát do
roka. Dále byl vytvořen Podvýbor pro spolupráci (Subcommittee on Co-operation), jehož úkolem
bylo vedení jednání o spolupráci pod hlavičkou BNC. Tento podvýbor by se měl setkávat
minimálně jedenkrát během roku. Součástí struktury BNC jsou i různé technické skupiny, které
se mají starat o otázky obchodu. Jak můžeme vyčíst ze společného komuniké, vydaného
po jednání Co-operation Council, oba partneři se shodli, že je ideální doba k zahájení jednání,
když vezmou v potaz okolnosti jako je ekonomický růst v obou regionech, dále nový impuls daný
integračnímu procesu Mercosur a priority, které Evropská unie přiřadila k rozvíjení vztahů
s Mercosur. Strany se zde dohodly, že další setkání této Co-operation Council se uskuteční v roce
2000, ovšem přesné místo a datum bude ještě upřesněno14. Pojďme se nyní věnovat jednotlivým
kolům jednání výboru BNC.

14

First Cooperation Council, Joint Press release,

http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/press_rel_coop.htm
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První kolo těchto jednání se konalo (jak již bylo dohodnuto na setkaní první Co-operation
Council) 6. – 7. dubna 2000 v Buenos Aires. V této době předsedalo Evropské unii Portugalsko a
Mercosur Argentina. Formálně zde byly vytvořeny tři technické skupiny (Technical groups - TG)
pro obchodní záležitosti a tři podskupiny pro specifické oblasti spolupráce. Vyjednavači zde
dospěli k závěru v obecných principech, politickém dialogu, spolupráci a v otázkách obchodu.
Některé z těchto vytvořených obecných principů souvisejí s volným obchodem bez vyloučení
jakéhokoliv ze sektoru obchodu a plně v rámci pravidel WTO. Bylo zde dohodnuto, že strany se
zavážou uzavírat tato zevrubná jednání s vyrovnanými výsledky a v co nejkratší možné době.
Zároveň se shodly na posílení konzultací otázek týkajících se WTO. V obchodní kapitole si
vyjednavači vytyčili ambiciózní cíle, které přímo hlásí, že by budoucí Asociační dohoda neměla
pouze obsahovat liberalizaci obchodu se zbožím a službami, ale též se bude týkat státních
zakázek a investicí, práv duševního vlastnictví (autorská práva), pravidel soutěží, ochranných
nástrojů v obchodním jednání a mechanismů na urovnání vzájemných sporů. Z dalšího jednání
vidíme, že technickým skupinám byl vymezen pracovní program oblastí, kterých se mají držet
během jednání, jejichž program byl naplánován až do poloviny roku 2001. Tento pracovní
program jednání obsahoval např. výměnu informací, diskusi o clech a modalitách v bezcelních
opatřeních a také výměnu pracovních textů. Od druhé poloviny roku 2001 měly odstartovat
diskuse o metodologii a časovém plánu se záměrem postupně odbourávat cla na zboží a
umožnění liberalizace obchodu služeb15.
Druhé kolo jednání proběhlo 13. – 16. června 2000 v Bruselu na úrovni výboru BNC, dále
i na úrovni technických skupin a jedné z podskupin zaměřené na spolupráci. Jednání týkající se
obchodní oblasti se zaměřila na tři úkoly:
15

Conclusions of the First Meeting of the EU – Mercosur biregional negotations committee (6.-7. duben 2000),

http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/concl_bnc1.htm
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-

výměna informací

-

identifikace překážek v bezcelní oblasti

-

definování specifických cílů pro jednotlivé oblasti jednání

Během fáze přípravných prací na tato jednání, představila Evropská komise svému
partneru výchozí seznam překážek v bezcelní oblasti a zaslala mu informační spisy týkající se její
legislativy a regulací. Na oplátku Mercosur také poskytl Evropské komisi řadu informací a
současně představil dokument, který obsahuje návrh specifických cílů. Během druhého kola
těchto jednání se uskutečnilo první setkání technických skupin. Při tomto setkání obě strany se
hlavně věnovaly diskusi o nutné potřebě vzájemné výměny informací a základními prvky těchto
informací. Tato jednání pokračovala v následujících měsících a výsledky byly předneseny před
začátkem třetího kola. Jednání o politickém dialogu byla během tohoto druhého kola dovršena na
nejvyšší úrovni v BNC. Na druhou stranu jednání ohledně spolupráce na úrovni podskupin
proběhla teprve poprvé. Konkrétně tato jednání proběhla v podskupině probírající finanční a
technickou spolupráci a dosaženo bylo dohody o návrhu textu o spolupráci16.
Třetí kolo jednání se konalo 7. – 10. listopadu 2000 v Brazílii během francouzského
předsednictví Evropské unie a brazilského předsednictví Mercosur. Toto kolo jednání bylo
zahájené proslovem Chrise Pattena, Komisaře pro vnější vztahy (který v tu dobu pobýval na
několikadenní pracovní návštěvě Brazílie, Argentiny a Chile) a panem Luizem Felipe Lampreia,
Ministrem zahraničních věcí Brazílie. Ve svém proslovu, Chris Patten potvrdil zájem Evropské
komise dovézt jednání do zdárného konce a že je obecným zájmem aby vztahy mezi Evropskou
16

Conclusions of the Second Meeting of the EU – Mercosur biregional negotiations committee (13.-16. červen

2000), http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/concl_bnc2.htm
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unií a Mercosur byly posíleny17. Během tohoto třetího kola se sešel výbor BNC, technické
skupiny (TG) a podskupina pro spolupráci, která se věnovala tématu ekonomické spolupráce.
Obchodní experti a vyjednavači si tak mohli projednat a vyměnit důležité technické informace se
svými protějšky a vyjasnit si tak mnoho nesrovnalostí, které se objevily u obou partnerů. Během
tohoto jednání došlo k dohodě v návrhu textu pro ekonomickou spolupráci a též na textu
politického dialogu, preambule a institucionálního rámce budoucí Asociační dohody.
V závěrečném hodnocení byla vyzdvihnuta pozitivní a přátelská atmosféra, která panovala během
tohoto třetího kola jednání mezi experty na obou stranách. S její pomocí se podařilo vytvořit
dobré výsledky a zároveň dobrou náladu pro další pokračování v jednání18.
Čtvrté kolo jednání se konalo 19.-22. března 2001 v Bruselu během švédského
předsednictví Evropské unie a paraguayského předsednictví Mercosur. Během těchto jednání se
opět sešel výbor BNC společně se všemi třemi technickými skupinami, podvýborem pro
spolupráci, podskupinou pro sociální a kulturní spolupráci a podskupinou pro ekonomickou
spolupráci. Během diskuse o spolupráci se probírala různá témata, například jak zlepšit úroveň
současné spolupráce. V politické oblasti se pokračovalo v diskusi o institucionálním rámci
Asociační dohody. V obchodní oblasti strany poprvé představily návrhy dokumentů v otázce
bezcelní oblasti. Evropská komise zde také představila a vysvětlila svoji novou iniciativu, která
se týkala usnadnění obchodního styku (Business Facilitation Initiative). Na sklonku jednacího
kola proběhla diskuse ohledně příprav na budoucí jednání o celních podmínkách19.

17

EU – Mercosur Biregional Negotiations Committee, speech by Chris Patten,

http://ec.europa.eu/external_relations/news/patten/speech_00_422.htm
18

Conclusions of the Third meeting of the EU – Mercosur Biregional Negotiations Committee (7.-10. listopad

2000), http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/concl_bnc3.htm
19

Conclusions of the Fourth meeting of the EU – Mercosur biregional negotiations committee (19.-22. března 2001),

http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/concl_bnc4.htm

22

Bakalářská práce

Michal Valkovič

Páté kolo proběhlo 2.-6. července 2001 v Montevideu během belgického předsednictví
Evropské unie a uruguayského předsednictví Mercosur. V tomto kole byla odstartována jednání o
clech a službách. Během jednání Evropská unie jednostranně představila Mercosur nabídku cel a
návrh textu týkající se liberalizace průmyslového zboží, služeb a státních zakázek. Mercosur
velice ocenil toto politické gesto Evropské unie, které dorazilo v citlivé době jeho integračního
procesu (v této době se Argentina nacházela v ekonomické krizi). Poté však proběhly velice živé
diskuse, během nichž si obě strany vyměnily názory na rozšíření a prohloubení budoucího
politického dialogu. Při jednání ohledně spolupráce se obě strany dohodly na společném textu
v oblastech cel, konkurenci, statistice a vědecké a technologické spolupráce.20
V pořadí šesté kolo těchto jednání se konalo 29.-31. října 2001 v Bruselu. Mercosur zde
prezentoval svůj návrh ohledně podoby cel a také své jednací texty pro služby a veřejné zakázky.
Výsledky tohoto kola byly hodnoceny jako velice pozitivní, protože se všeobecně věřilo, že
jednání byla již reálně zahájena. Ačkoliv se Mercosur potýkal s vnitřními problémy, jeho zástupci
se zavázali, že budou dělat vše proto, aby byl proveden reálný posun v jednáních. Částečný
pokrok byl vytvořen v kapitole o spolupráci a dále byly vytvořeny společné texty v oblastech
vědy, telekomunikací, energie a dopravy. Dalším pozitivem bylo, že vůbec poprvé byl
prodiskutován celý text kapitoly týkající se institucionálního rámce dohody a politického
dialogu21.
Další, již sedmé kolo, se odehrálo mezi 8.-11. dubnem 2002 v Buenos Aires. Během
tohoto kola se sešel výbor BNC a zaměřil se na tyto oblasti:
20
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-

kapitolu o spolupráci

-

otázku opatření podpory v obchodu

-

výměna stanovisek týkající se návrhu společného komuniké Mercosur –
Evropská unie pro nadcházející summit v Madridu

Značný pokrok byl proveden v různých bodech agendy. Kapitoly o politickém dialogu a
spolupráci byly virtuálně dokončeny a v otázce opatření podpory obchodu byla dohodnuta
všeobecná shoda22. To co se již nestihlo dodělat při tomto kole bylo doděláno na již zmiňovaném
summitu Evropské unie – Mercosur konaném 17. května v Madridu. Proto zde přeruším linii
jednacích kol výboru BNC a budu se trochu podrobněji věnovat tomuto summitu.
Druhé setkání prezidentů a předsedů vlád zemí Evropské unie, Latinské Ameriky a
Karibské oblasti se konalo 17. – 18. května 2002 na summitu v Madridu. Stejně jako na
předchozím summitu v Rio de Janeiro, došlo také během tohoto summitu ke společné schůzce
Evropské unie a států Mercosur. Toto setkání mělo veliký význam v jednání obou partnerů,
jelikož se v jeho průběhu podařilo udělat výrazný pokrok v řadě sporných bodů jednání. Dále se
během tohoto setkání podařilo schválit „Akční plán politické spolupráce“ (Political Co-operation
Action plan), který byl vytvořen a představen státy Mercosur, Bolívie a Chile již v roce 2000.
V tomto plánu jsou obsaženy postupy pro vybudování meziregionální spolupráce, a to konkrétně
pomocí udržení míru a stability, prevence konfliktů, posílení jednání OSN při řešení krizových
situací, podpora a ochrana lidských práv, zachování udržitelného rozvoje, boj proti drogám, praní
špinavých peněz, boj proti organizovanému zločinu a terorismu a dále posílení multilaterální
spolupráce pod záštitou OSN23.

22
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Ve společném komuniké obě strany potvrdily vůli k opětovnému obnovení závazku
zintensivnění a prohloubení již existujících politických, ekonomických a obchodních vztahů a
spolupráce. Představitelé zde zároveň s uspokojením konstatovali, jaké pozitivní výsledky
přinesly jednání výboru BNC, obzvláště minulého sedmého kola, při kterém byly téměř
dokončeny kapitoly politického dialogu, spolupráce a také opatření na podporu obchodu. Dále
obě strany konstatovaly, že pokud budou chtít více posílit a prohloubit tento politický dialog,
musí se zintensivnit setkání například na půdě OSN. V obchodní oblasti panovala vzájemná
spokojenost v diskusi o návrzích v oblasti tarifů a zároveň bylo potvrzeno, že společným cílem a
zájmem je dosáhnutí otevření vzájemného obchodu na základě postupné a reciproční liberalizace
trhu v rámci pravidel WTO. Dále zde byl hodnocen postup v jednání o sanitárních a
fytosanitárních opatřeních mezi oběma partnery. Na stůl jednání se také dostala otázka vín a
alkoholických nápojů. Představitelé se také dohodli na zrychlení procesu jednání, a proto se mu
rozhodli dát nový impuls v podobě ministerských setkání ministrů Evropské unie a států
Mercosur před zahájením každého dalšího kola jednání výboru BNC24.
Ačkoliv se ze společných komuniké zdá, že jednání probíhají vždy za velmi dobrých
okolností, tak toto není vždy pravdivé. Ať se již oba partneři snaží co nejvíce zvýhodnit svou
stranu nebo nechtějí až tolik ustoupit ve svých názorech, výsledkem je, že se takto jednání
prodlužují. Částečně za takovéto prodloužení mohou i vnitřní problémy u obou partnerů.
Například se v této době členské státy Mercosur potýkaly s interní krizí. Hlavním důvodem, který
za tímto stál, byly problémy velkých států Mercosur, Argentiny a Brazílie. Jejich problémy se
poté negativně projevily i u obou menších členů, Paraguaye a Uruguaye. Argentina totiž v tuto
dobu procházela dlouhodobou ekonomickou krizí hrozící zemi bankrotem a vnitřními nepokoji.
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Naopak problémy Brazílie pocházely z politické oblasti, a to konkrétně v souvislosti
s prezidentskými volbami, které se v tomto roce konaly. Na druhé straně pro některé členské státy
Evropské unie byla stále citlivá otázka oblasti zemědělství, ve které se nechtěly podvolit
diskutování o vytvoření kompromisního řešení.
Evropská komise tyto problémy sledovala a částečně analyzovala ve vydaném
dokumentu, který se věnuje regionální strategii mezi Mercosur a Evropskou unií pro roky 2002
až 200625. V tomto dokumentu nalezneme vůli Evropské unie podpořit úspěšné dokončení
institucionalizace a integrace Mercosur. Chce to dosáhnout zaměřením se na tři základní oblasti a
to na 1) podporu dokončení vybudování jednotného vnitřního trhu Mercosur (interní dimenze
Mercosur), 2) podporu silnější institicionalizace Mercosur (interní i externí dimenze) a 3)
podporu integrace Mercosur do regionálního/mezinárodního kontextu (externí dimenze). V tomto
dokumentu je obsažena i výše finanční pomoci, která má tyto tři základní oblasti podpořit.
V rámci této pomoci mělo být investováno celkově 48 miliónů Euro26 pro dokončení zavedení
jednotného trhu, budování institucionální struktury a podpory občanské společnosti. Vyjmenujme
si zde některé konkrétní projekty a částky:

-

Institucionální podpora pro jednotlivé orgány Mercosur – Administrativní sekretariát
(900 000 euro), Společný parlamentní výbor (917 175 euro), Ekonomické a sociální
konzultativní fórum (950 000 euro), podpora Stálému rozhodčímu soudu (310 000
euro)

-

25
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-

Veterinární a Fytosanitární pravidla (6 000 000 euro)

-

Technické normy a standardy (3 950 000 euro)

-

Harmonizace statistik (4 135 000 euro)

-

Makroekonomická harmonizace (7 100 000 euro)

Vraťme se nyní k dalším kolům jednání výboru BNC. Jeho osmé kolo proběhlo 2 měsíce
po vydání tohoto dokumentu Evropskou komisi. Jednání se konalo 11.-15. listopadu 2002
v Brazílii. Toto kolo se více zaměřilo na technické otázky a také na diskusi o konsolidaci textů
pro přístup zboží na trh a služeb, dále konsolidace textů o technických bariérách pro obchod27,
hospodářské soutěže, vlastnických práv, clech a urovnávání sporů. Obě strany se shodly na
vytvoření prvního návrhu konsolidovaného textu obchodní části budoucí dohody pro příští
setkání v Bruselu v březnu 2003. Dále během tohoto kola proběhla velice plodná diskuse na téma
metodologie a modality pro jednání ohledně zboží a služeb. Jednání tohoto kola byla podle
účastníků uspokojivá, z větší části protože se jednalo podle již dohodnutého pracovního plánu
z července 2002. Zároveň s tímto kolem proběhla bilaterální jednání postupně s Brazílií,
Argentinou a Uruguayí o vínech a alkoholických nápojích28.
Deváté kolo jednání Evropské unie a Mercosur proběhlo 17.-21. března v Bruselu. Zde se
zástupci dohodli na závazku postarat se, aby jednání pokročila kupředu. Agenda pro toto kolo
obsahovala otázky ohledně zboží, státních zakázek, investic, služeb, vína a alkoholických nápojů
a sanitární a fytosanitární opatření. Dále se během tohoto kola vyjasnila nabídka Mercosur
ohledně cel. Prodiskutována byla též témata spolupráce v rozvoji, udržitelném rozvoji a rozšíření

27
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Evropské unie. V tomto kole byl učiněn podstatný krok k naplnění pracovního programu ze
summitu v Rio de Janeiro29. Na závěr se dohodly výměny informací a textů v mezidobí tohoto a
dalšího kola.
Příští kolo, nyní již desáté, se konalo 23.-27. června v Paraguayském hlavním městě
Asunción. Podle dohodnutého pracovního programu z Rio de Janeiro se v Asunción jednalo o
důležitých kapitolách zahrnující zboží, investice, služby, práva duševního vlastnictví, urovnávání
sporů, konkurenci a také o kapitole pokrývající spolupráci. Dále se během setkání diskutovalo o
konkrétní budoucí dohodě o vínu a alkoholických nápojích, o sanitárních a fytosanitárních
opatřeních a opatření na podporu obchodu. Jednání proběhla krátce po skončení vlastního
summitu Mercosur, který se konal 18. června v Asunción, kde se jednalo o zřízení celní unie a
jednotného vnitřního trhu. Dohodnuto zde bylo, že Mercosur je politickou iniciativou do které se
musí zapojit i občanská společnost. Dále zde bylo navrženo vytvoření regionálního parlamentu
Mercosur30.
Jedenácté kolo těchto jednání se uskutečnilo 2.-5. prosince 2003 v Bruselu. Obě
zúčastněné strany zde detailně zhodnotily kapitoly týkající se politického dialogu a spolupráce.
Prodiskutovaly výsledné přínosy pro jednotlivé strany vyplývající z Asociační dohody. Jistý
postup nastal i v jednání v obchodní oblasti, konkrétně v technických záležitostech týkajících se
přístupu zboží na trh, státních zakázek a investicí, dohodě o vínu a alkoholických nápojích,
podpoře podnikání a právech duševního vlastnictví31.

29

Ninth Meeting of the EU – Mercosur Bi-regional Negotiations Committee (BNC), Final Conclusions (17.-.21.

března 2003), http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/bnc9.htm
30

Tenth Meeting of the EU – Mercosur Bi-regional Negotiations Committee (BNC), Final Conclusions (27. června

2003), http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/bnc1-8.htm
31

Eleventh Meeting of the EU – Mercosur Bi-regional Negotiations Committee (BNC), Final Conlusions

prosince 2003), http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/ass_neg_text/bnc11.pdf

28

(5.

Bakalářská práce

Michal Valkovič

Dvanácté kolo jednání se konalo 8.-12. března 2004 v Buenos Aires. Podle zástupců na
tomto setkání to bylo velice produktivní kolo jednání v kapitolách politického dialogu a
spolupráce, když se podařilo vyřešit podstatnou část návrhů nad kterými visely otazníky a jen
nepatrné množství důležitých otázek zůstalo otevřených. V obchodní oblasti byl také učiněn
výrazný pokrok. Kapitoly o technických obchodních bariérách, konkurenci a clech byly
dokončeny. Dále se jednalo také o pravidlech označení země původu, vínu a alkoholických
nápojích, sanitárních a fytosanitárních opatřeních, službách, investicích a podpoře podnikání32.
Třinácté kolo jednání výboru BNC proběhlo 3.-7. května v Bruselu. Vyjednavači
pokračovali v diskusi o spolupráci a politických a obchodních aspektech budoucí Asociační
dohody mezi Evropskou unií a Mercosur. Cílem bylo vykonat značný pokrok před začátkem
třetího summitu Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibské oblasti, který se konal o měsíc
později v Guadalajara, aby se dohoda dostala do finální fáze a mohla být dokončena v říjnu 2004
na plánované schůzce ministrů obou regionů. Mercosur během jednání uznal potřebu urychlení
jednání a zároveň prohlásil, že pro dosažení tohoto se bude muset detailněji dozvědět nabídku
Evropské unie v oblasti zemědělství a zpracovaných zemědělských produktech. Dodal, že v této
otázce musí být brán v potaz speciální a také odlišný přístup33.

2.4. Vzájemné vztahy mezi lety 2004 - 2006
Třetí setkání prezidentů a předsedů vlád států Evropské unie, Latinské Ameriky a
Karibské oblasti proběhlo 28. května 2004 v Mexickém Gualadajara. Během tohoto setkání se
jednalo o dvou hlavních oblastech, multilateralismu a sociální soudržnosti. Ač bylo původně
32
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plánované i setkání na úrovni Evropské unie a Mercosur, tak to se nekonalo a tak se od května
2004 začínají obchodní jednání vést na základě neformálních setkáních technického rázu. Jednání
v kapitolách politického dialogu a spolupráce byla až na pár bodů již skoro uzavřena. Tato
jednání se však před plánovaným setkáním v Lisabonu dostala do krize, protože Brazílii rozladila
předložená nabídka, kterou Evropská unie předložila na vzájemném setkání v září 2004. Ta podle
Brazílie nesplňuje to, co Evropská unie slíbila při předchozím setkání. Podle brazilských
vyjednavačů Brusel totiž v posledním dokumentu navrhl rozfázovat liberalizaci obchodu se
zemědělskými produkty na deset let a u některého zboží nabídl horší podmínky než v předchozí
nabídce. Za nedostatečné však označili návrhy Mercosur i evropští vyjednavači.
V říjnu 2004 proběhlo v Lisabonu plánované setkání obchodních vyjednavačů, tentokráte
na úrovni ministrů. Při této příležitosti ministři opětovně opakovali priority, které přiřazují ke
strategickému vztahu mezi Mercosur a Evropskou unií, a v kontextu jednání o Meziregionální
Asociační dohodě, jakožto k důležitému elementu v posílení politických, ekonomických a
obchodních vazeb mezi oběma partnery. Ale jak je tedy vidět, předsevzetí, které si strany daly při
třináctém jednání výboru BNC se nezdařila. Dohoda ve finální fázi nebyla a nastaly problémy.
Evropská komise již v tomto okamžiku nemohla více jednat, jelikož jí končilo funkční období a
proto přenechala další kroky až příští Evropské komisi.
Zopakujme si tedy hlavní cíle v jednáních na obou stranách partnerů a podívejme se, kde
vězí ty největší překážky po krachu tohoto jednání. Na straně Evropské unie jsou hlavními body
při jednání s Mercosur přístup na trh pro zboží a služby, ale i například volnost při zadávání
veřejných zakázek. Dalšími body jsou zřetelná a dlouho trvající či neměnná pravidla pro
obchodní vztahy a tok investicí. Jednou z hlavních priorit je pro Evropskou unii dokončení
integračního procesu Mercosur z politických a ekonomických důvodů. Prvním z těchto dvou
důvodů je, aby se Mercosur stal modelem pro jiné státy Latinské Ameriky. Z ekonomického
30
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hlediska je na Evropskou unii vyvíjen tlak od evropských společností, které v tomto regionu již
investovaly s vidinou vzniku jednotného vnitřního trhu a také celní unie, která by dále
podporovala dokončení integračního úsilí Mercosur. Unie by dále chtěla předejít obchodnímu
pokřivení, které by vzniklo při případném vzniku FTAA34, které podporují USA. Pokud se
podíváme na hlavní cíle Mercosur v tomto jednání, tak zjistíme, že zásadní roli zde hraje otázka
přístupu na evropský trh pro zemědělské výrobky Mercosur. Dále je to způsob, jak přilákat
evropské investory, hlavně ty, kteří budou fungovat v exportní oblasti. Mercosur si též chce
zachovat možnost vyjednávat zároveň jak s Evropskou unií, tak i s budoucími členskými státy
FTAA a s WTO, což by podle členských států Mercosur, zachovalo jeho geografickou rovnováhu
v oblasti obchodu a investičních toků.
Pokud tedy vezmeme v potaz tyto hlavní body obou stran, tak si můžeme částečně udělat
obrázek jaké jsou asi problémy, které zapříčinily tuto situaci. Jednou z hlavních příčin, která
komplikuje úspěšné uzavření jednání na obou stranách je oblast zemědělství. To je jednou
z prioritních oblastí a cílů Mercosur, zatímco pro řadu členských států Evropské unie zůstává
zemědělství nejvíce citlivou otázkou. Další oblastí, která znesnadňuje uzavření dohody, je pozice
Mercosur v otázce služeb a zadávání veřejných zakázek, jež je zase velice důležitou oblastí pro
Evropskou unii. Svojí roli také hrají interní problémy ve schvalování Mercosur, kde každá
nabídka či odpověď pro Evropskou unii musela být nejdříve vnitřně prodiskutována, aby
následně musel být těžce nalezen mezi jeho členy vnitřní konsensus. Jedním z dalších faktorů,
které také ovlivnily jednání EU – Mercosur v roce 2004, bylo uvíznutí na mrtvém bodě v
jednáních FTAA a hlavně ve WTO. Nelze ani pominout, že v roce 2004 proběhlo rozšíření
34

FTAA – Free Trade Area of the Americas (též ALCA) – podporována Spojenými státy, jedná se o panamerickou

zónu volného obchodu, která má vzniknout odstraněním obchodních bariér a zjednodušením obchodu mezi všechny
státy amerického kontinentu kromě Kuby, řada států v čele s Venezuelou tento návrh odmítly a jednání se poté
zablokovala
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Evropské unie o deset nových členů, které jistě také vneslo nové zájmy a priority na straně
Evropy do těchto jednání.
Další schůzka na úrovni ministrů proběhla 26. května 2005 v Lucembursku. Během ní
strany potvrdily existenci a závaznost svých stále trvajících závazků k vytvoření Meziregionální
Asociační dohody. Následně zde státy Mercosur informovaly svého partnera o posledních
provedených krocích k posílení jeho vnitřní integrace. Státy na těchto jednáních dále znovu
zopakovaly a připomněly, jakou důležitost připisují posílení multilaterálního obchodního systému
uchovávaného ve WTO35. Opětovně se ministři obou partnerských regionů sešli 2. září 2005
v Bruselu při příležitosti dalšího kola obchodních jednání. Ačkoliv se zde představitelé opět
shodli, že se udělal velký krok k vytvoření Asociační dohody, stále je třeba ještě hodně usilí.
Proto se rozhodli na upravení dopředu naplánovaných setkání a do programu přidali dva nové
termíny pro technická jednání na kterých se měly řešit klíčové nevyřešené otázky. Dále zde
uznali provázanost jednání mezi Evropskou unií a Mercosur a probíhajícími jednáními v Doha
Development Round36. Pro další posílení strategického partnerství mezi oběma stranami, se
dohodli na uspořádání další, třetí schůzky Co-operation Council, kde by se konzultovaly otázky
soukromého sektoru a proběhlo by setkání s reprezentanty obchodní sféry37. Následující setkání,
která proběhla se týkala hlavně technických otázek. Vyjednavači dále čekali na výsledek dalšího
kola jednání v rámci Doha Develepoment Round, které se konalo v Hong Kong na sklonku roku
2005. V tomto období se rovněž měla uskutečnit důležitá událost, neboť podle původního plánu
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Joint communiqué – EU-Mercosur Ministerial meeting, Lucemburk (26. května 2005),

http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/intro/05_02final_com_260505.pdf
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Jednání pod WTO s cílem snížení obchodních bariér ve světovém obchodu, které by dovolili volný obchod mezi

zeměmi různého stupně vývoje
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EU-Mercosur Ministerial Level Meeting , Joint Communigué, Brusel (2. září 2005),

http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/intro/joint_communique_020905.pdf
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měl od roku 2006 vzniknout jednotný vnitřní trh Mercosur. Tento trh se však nepodařilo vytvořit
ve stanoveném termínu a otázkou zůstává, kdy přesně se nakonec trh vytvoří. Další setkání
proběhlo v květnu roku 2006 při příležitosti čtvrtého summitu mezi Evropskou unií, Latinskou
Amerikou a Karibskou oblastí, který se konal ve Vídni. Během tohoto setkání představitelé obou
stran projednávali současnou situaci, ve které se nacházely oba regiony. Členské státy Mercosur
informovaly své protějšky o posledních krocích, které by měly posílit proces jejich regionální
integrace.

Strany

se

dále

dohodly

na

dalším

pokračování

jednání

na

veškerých

úrovních. V oblasti spolupráce se shodly, že celkově je vzájemná biregionální spolupráce
pozitivní. Jednalo se také o pokračování finanční pomoci Evropské unie na dokončení vnitřního
trhu, která bude součástí pokračování regionální strategie unie pro roky 2007 – 201338. Na
obrázku jednání posledních let můžeme tedy vidět, že proces vzniku Meziregionální Asociační
dohody a také volné zóny obchodu se mezi oběma partnery zpomalil, spíše se dostal do slepé
uličky. Problémy a neřešitelnost současné situace se nejvíce projevila v jednáních mezi zástupci
obou skupin týkajících se oblasti zemědělství a zemědělské politiky. U obou subjektů, Evropské
unie i států Mercosur, je tato oblast klíčová a jen stěží jednající skupiny nacházejí v této zásadní
oblasti kompromis, který by byl přijatelný pro obě jednající strany. Tyto problémy a
nesrovnalosti v rozdílném chápání a požadavcích obou seskupení, se v oblasti zemědělství
rozvinuly naplno a v současné době se zdá, že oblast jednání týkající se budoucí společné
spolupráce v zemědělské oblasti je, dá se říci, zakletá.
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3. Ekonomické vztahy
V této kapitole bych chtěl vyhodnotit ekonomické, tedy obchodní vztahy mezi oběma
partnery. Věnovat se budu hrubé skladbě obchodu, do podrobných čísel však chodit nebudu.
Další částí této kapitoly pak bude kratší rozbor velice citlivé oblasti na obou stranách, a to otázky
zemědělství a zemědělských produktů. Jak bylo částečně popsáno v minulé kapitole, tato otázka
se stala imaginární nepřekonatelnou bariérou, kvůli které nemohou být dovedena započatá
jednání do úspěšného konce.
Pro Evropskou unii byla Latinská Amerika přitažlivým partnerem. S konsolidováním
demokratických režimů těchto států na konci 80. let a vznikem uskupení Mercosur v roce 1991,
se tato přitažlivost ještě více znásobila. Mercosur totiž v době svého vzniku představoval, po
Evropské unii, Spojené státy a Japonsko, jeden z největších trhů na světě. V Latinské Americe to
byl trh největší s více než 75 % procenty HDP celého regionu a trhem čítající kolem 220 miliónů
zákazníků. Výsledkem bylo, že v průběhu 90. let Evropská unie začala nahrazovat v obchodních
vztazích největšího partnera těchto států, Spojené státy. Prohloubení ekonomických vztahů přišlo
s podpisem Meziregionální rámcové dohody, díky které se Evropská unie stala v roce 1996
největším obchodním partnerem Mercosur. Do jeho zemí začali více investovat evropští
investoři, kteří se většinou zaměřovali na export, což Mercosur podporoval. Dominující export
pak do Evropské unie trval celá 90. léta a v maximálním období se týkal až 25 % celého exportu
Mercosur. V tomto období objem vzájemného obchodu rostl velmi rychlým tempem, prakticky
skoro dvojnásobně. Evropská unie se pohybovala na pomyslném prvním místě jak v exportu, tak
i v importu Mercosur. Ročně tato čísla rostla v průměru o 5.6 % importu do států Evropské unie a
3.6 % importu do států Mercosur39. K daleko většímu prohloubení ekonomických vztahů měla

39

V období mezi lety 1993 – 2003, http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/intro/index.htm
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přispět nová dohoda, o které se již hovořilo, Meziregionální Asociační dohoda. Jejím výsledkem
měla být liberalizace trhu a vytvoření zóny volného obchodu (v souladu s pravidly WTO), tyto
faktory měly zajistit další rozšíření obchodu a tím i zvýšení reálných příjmů z obchodu, jak na
straně Evropské unie, tak i Mercosur. Další vývoj obchodu však ztroskotal na již zmiňované
citlivé otázce zemědělství, které se budeme věnovat v pozdější části této kapitoly. Další velice
spornou otázkou byl požadavek Evropské unie, která chtěla po Mercosur zajištění liberalizace
v oblasti služeb, státních zakázek, investic a práv duševního vlastnictví, jež jsou oblastmi
ohroženými konkurencí firem z USA.
Věnujme se nyní struktuře vzájemného obchodu. Tento vzájemný obchod odpovídá
typickému jevu „Sever – Jih“, tedy nízké úrovni průmyslové výměny ze strany slabšího,
rozvojového partnera – Mercosur. Hlavním vývozním artiklem Evropská unie jsou průmyslové
výrobky, které jsou na moderní technologické a také vysoké cenové úrovni. Ačkoliv kvantita
vývozu těchto výrobků není vysoká, tak pokud vezmeme v potaz objem peněz, měl tento export
do států Mercosur až 4x větší hodnotu než export Mercosur do států Evropské unie. Naopak
Mercosur vyvážel v období 90. let kvantitativně rozhodně více zboží, jeho hlavním vývozním
artiklem jsou však potravinářské a zemědělské produkty, které jsou na nízké cenové úrovni.
Podíváme-li se na konkrétní druhy zboží a jejich poměr celkového vývozu Evropské unie a
Mercosur, je tato nesourodost od počátku patrná.
Evropská unie hlavně vyváží do Mercosur40:
-

primární produkty (jedná se o nezpracované produkty) tvoří 6,6 % vývozu,
jedná se hlavně zemědělské výrobky (3,0 %) a energii (1,4 %)

40

Přílohy, Tabulka č. 1
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zpracované produkty tvoří 88,1 % vývozu, jedná se hlavně o stroje a strojní
zařízeni (32,8 %), dopravní součástky (18,9 %), chemikálie (20,6 %)

Na druhou stranu Mercosur vyváží do Evropské unie41:
-

primární produkty zde tvoří 66,8 %, jedná se hlavně o zemědělské
produkty (48,0 %) a energii (2,5 %)

-

zpracované produkty tvoří 28,8 %, v tomto sektoru jde o stroje a strojní
součástky (5,3 %), dopravní součástky (7,1 %), chemikálie (3,9 %)

Můžeme si tedy zde všimnout, jak velký je export zemědělských a potravinářských
produktů Mercosur do Evropské unie a také proč jsou jeho členské státy neústupné v otázce
liberalizace evropských zemědělských cel a kvót. Lze tedy chápat jejich pohnutky pro toto
odbourávání. Ceny v zemědělství se, na rozdíl od moderních průmyslových výrobků, které
Evropská unie vyváží do zemí Mercosur, nepohybují na vysokých částkách.
Věnujme se nyní krátce otázce problémů v zemědělství a potravinářských produktech
mezi oběma partnery. Jak již bylo napsáno, obchod se zemědělským zbožím představuje
přibližně 50 % celkového exportu Mercosur do Evropské unie. Ačkoliv se Evropská unie snaží
být zemědělsky soběstačná (vytvořením pravidly Společné zemědělské politiky, dále jen SZP),
lze podle těchto ukazatelů říci, že unie je také částečně závislá na dovozu těchto zemědělských
produktů z Mercosur. Logická je tedy zmíněná snaha členských států Mercosur, jež jsou jedni
z největších zemědělských vývozců na světě, aby obchod v této oblasti byl jednodušší a snazší
bez omezeních a vysokých cel, které pravidla SZP vytváří. Díky ní je totiž současný ochranný

41
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systém Evropské unie daleko přísnější a nevyváženější než obecné bariéry uplatňované
v mezinárodním obchodním jednání hlavně podle pravidel WTO. Kritizováno je, že v důsledku
SZP je znemožněn či omezen přístup zemědělským produktům na trh Evropské unie. Dále jsou
kritizovány podpůrné programy Evropské unie pro evropské farmáře, které způsobují, že jejich
výrobky jsou často příliš levné a nerespektují cenovou situaci těchto produktů na světových
trzích. Zemědělské produkty z Mercosur nejsou proto konkurenceschopné pokud se nesníží jejich
cena pod jejich reálnou hodnotu. Dalším trnem v oku zemí Mercosur jsou preferenční smlouvy
z oblasti zemědělských produktů, které Evropská unie má uzavřeny s různými státy AKP (Afrika,
Karibik a Pacifik). Možné svítání na lepší časy, v oblasti zemědělské otázky pro státy Mercosur,
může být Evropský rozpočet na roky 2007 – 2013. Při jeho bouřlivém sestavování se Velká
Británie snažila o omezení či alespoň zrevidování SZP. Po jednáních bylo dohodnuto, že se tímto
budou zabývat státy Evropské unie v polovině jeho období působnosti, tedy kolem roku
2009/2010. Otázkou zůstává zda – li se do této doby nepodaří tuto citlivou otázku vyřešit jiným
způsobem.
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4. Politické vztahy
Jak již víme z předcházejících kapitol, Mercosur vznikl v roce 1991 Smlouvou
z Asunción. Evropská unie s ním hned od je vzniku navázala politické vztahy, ovšem pouze na
neformální úrovni. Oficiální a formální vztahy mezi oběma partnery mohly vzniknout až po
institucionalizaci a získání mezinárodněprávní subjektivity Mercosur v roce 1994 smlouvou
z Ouro Preto. Evropská unie vyžadovala pro započetí oficiálního politického dialogu tyto
podmínky. Krátce nato vytvořená Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci dodala těmto
politickým vztahům směr, kterým by se měly ubírat, s cílem vytvoření Asociační dohody.
Pokud se podíváme na hlavní prvotní politické důvody tohoto sblížení dvou rozdílných,
ale přesto historicky blízkých regionů, tak shledáme, že důvody Mercosur jsou zcela jasné.
Kromě ekonomických výhod diverzifikace svého exportu, je to hlavně možnost spolupráce
s velmi politicky silným a věrohodným partnerem, díky němuž se podaří více prosadit na poli
mezinárodního dění. S partnerem jež má za sebou rozsáhlé zkušenosti v oblasti regionálního
integračního úsilí a tím pádem by se mohl stát „učitelem“ pro nově vzniklý Mercosur. Hlavní
důvody tohoto sblížení ze strany Evropské unie jsou, také kromě ekonomických pohnutek,
hledání nových partnerů a spojenců v tomto regionu, snaha vyloučení izolace z dění tohoto
regionu, které představovalo nebezpečí od USA a jejich navrhované FTAA či problematika
životního prostředí. Společnými důvody jsou sdílené cíle v budování a udržování demokratických
hodnot, zlepšení dodržování lidských práv, zajištění míru a stability v regionu, zajištění trvale
udržitelného rozvoje, boj proti chudobě a také boj proti drogám.
Po uzavření Meziregionální rámcové dohody o spolupráci se začala vést politická jednání
o podobě již zmíněné Asociační dohody mezi oběma regiony. Tato jednání se, i přes velice
pozitivní hodnocení vyjednavačů ve společných komuniké, vyznačovala velmi náročnými a
pomalu jdoucími jednáními. Hlavním tématem byla jednání o otevření zóny volného obchodu
38
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v souladu s pravidly WTO. Nakonec se podařilo až po třech letech usilovné práce a nekonečného
množství schůzek tato vyčerpávající jednání uzavřít. Výsledkem těchto vyjednání bylo zahájení
jednání o samotné Asociační dohodě. Tato jednání započala po Summitu v Rio de Janeiro v roce
1999. Tak tedy začala další nekonečná kola setkávání na všech úrovních vládních a úřednických.
Ačkoliv ve společných prohlášeních zaznívají jen samé pozitivní prohlášení o částečných
úspěších, a také je v nich vyjádřena naděje, že konečný cíl je již v dohledu, opak je pravdou. Tato
politická jednání již probíhají sedmým rokem a stále nedospěla do zdárného konce. Možná měly
státy Mercosur v době jejich největší krize v roce 2001 přijmout i omezenou nabídku na přístup
pro některé sektory trhu, aby se rychleji dostaly z této ekonomické krize. Ovšem nic takového
nepřicházelo v úvahu pro dominantního člena Mercosur, Brazílii. Ta nakonec podnikla i kroky
ke sdružení rozvojových států pod skupinu G20, která požaduje liberalizaci obchodu se
zemědělskými a potravinářskými produkty odstraněním jejich bariér v rámci pravidel WTO.
Tento požadavek je zaměřen na rozvinuté země, Evropskou unii a Spojené státy. Není divu, že ve
vztahu Evropská unie a Mercosur, je to Mercosur, kdo nechce ukončit jednání před uzavřením
jednání WTO v Doha Round. Problémem však je, že i toto jednání se dostalo do slepé uličky, a
tak potrvá ještě delší dobu než se obnoví a uzavřou plnohodnotná politická jednání mezi
Evropskou unií a Mercosur. Je rovněž otázkou, zda-li je na obou stranách politická vůle tato
jednání dovést do zdárného konce.
Další nejistou událostí do vzájemných vztahů, je přijetí Venezuely a jejího socialistického
prezidenta Hugo Cháveze, jako pátého člena Mercosur. Tímto si sice Mercosur rozšiřuje trh o
250 miliónu obyvatel. Může se však stát, že tento levicový politik potáhne Mercosur od své
původní myšlenky, implementování evropského stylu integrace do jihoamerického prostředí.
Prezident Chávez populistickým gestem přislíbil přibližně 100 miliónů dolarů pro nejchudší státy
uskupení (Paraguay a Uruguay). Toto však nemůže vykompenzovat napětí, jež může vzniknout
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jeho účinkováním, v rozhodování Mercosur, jelikož má velice odlišné názory než většina států
bloku. Hugo Chávez je známý svými anti-americkými výpady a může se pokusit přeměnit toto
uskupení na anti-imperialistický blok. Obzvláště pokud k Mercosur přistoupí jeho veliký
spojenec na jihoamerické půdě, silně nacionalistický bolivijský prezident Evo Moráles, jehož
výstup na Vídeňském Summitu Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibské oblasti byl silně
znepokojivý, stejně tak jako jeho domácí zestátňování průmyslu.
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5. Závěr
Evropa a Latinská Amerika, to jsou dva velmi rozdílné, ale zároveň také dva velmi blízké
světy. Ačkoliv každý se nacházejí na jiné straně Atlantiku, mají k sobě historicky a kulturně
velice blízko. Napomohly tomu vlny imigrantů směřující do různých koutů Latinské Ameriky.
Ovšem do států Mercosur, obzvláště Argentiny a Uruguay, směřovaly tyto vlny velice
diverzifikované, ze všech možných koutů Evropy. Asi proto mají tyto státy k Evropě kulturně
nejblíže. Proto pokud budeme hodnotit vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a Mercosur, lze jen
pochválit snahu, po které budou mít oba regiony k sobě ještě blíže.
Vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a Mercosur mají za sebou již 15 let. A k tomu ještě
na svém kontě nespočet jednání, setkání a summitů. Výsledek je zatím velice rozporuplný. První
dohoda mezi partnery postavila vztahy na třech pilířích, politickém dialogu, spolupráci a
ekonomických vztazích. Problémy se objevily v tomto posledním pilíři, v obchodní otázce.
Pokud sledujeme vývoj jednání od začátku, tak se dalo víceméně čekat, že v tomto sektoru dojde
na neshody. Obě strany od počátku hledaly nové trhy, na které by dodávaly své zboží. Další
problémy lze hledat v jednání o Meziregionální Asociační dohodě. Již předběžná jednání, která
trvala tři roky jistě dávala tušit, že v tomto případě se bude jednat o nejtvrdší oříšek. Snazší je
totiž vytvářet takovouto dohodu se státem (např. dohody Evropská unie – Mexiko a Evropská
unie – Chile), než s uskupením čtyř států, jež nemají nadnárodní instituce s nezávislými
pravomocemi. Problémy pak nastanou s prodlevou, která vznikne, než tyto čtyři státy naleznou
společný kompromis, který by mohly nabídnout druhé straně. Reálná jednání sice poté nastala,
ale jak vidíme dnes, po sedmi letech jednání, tato Asociační dohoda ještě stále leží na jednacích
stolech vyjednavačů. Problém spočívá v postojích obou stran v oblasti zemědělské a
potravinářských produktů. Jedna žádá liberalizaci trhu s těmito komoditami a tím pádem i
odstranění všech ochranných mechanismů, druhá zase toto nemůže a také částečně i nechce
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udělat, jelikož některé její státy si to nepřejí. Dokud tento problém přetrvá, tak to vypadá, že se
situace nepohne k lepšímu. Čím déle se bude čekání protahovat, tak se bude více projevovat
nechuť k dalšímu jednání a uzavření nějaké Asociační dohody.
Jaké jsou tedy možnosti obou stran. Myslím, že by bylo zbytečné jednání odložit, či úplně
ukončit. Obě strany již vynaložily spoustu finančních prostředků a úsilí, aby se dosáhlo
konečného cíle a je tedy zbytečné, aby se „výstup na horu ukončil pod vrcholem“. Připadají mi
reálné dvě varianty jak pokračovat. První by se měla týkat intenzivnější podpory ze strany
Evropské unie na dokončení procesu integrace Mercosur, tedy vytvoření jednotného vnitřního
trhu a bezcelní zóny mezi jeho státy. Pokračovat dále v jednáních o uzavření Asociační dohody,
ovšem v otázce zemědělství by se liberalizace omezila na některé sektory této oblasti. Druhá
varianta se skládá ze zmražení celé Asociační dohody na příhodnější čas (nejlépe po úspěšném
dojednání Doha Round ve WTO) a z vytvoření smlouvy, pouze na politickém základě, mezi
Evropskou unií a Mercosur. Tato druhá varianta, si myslím, by mohla být velice reálná. Obě
strany mají spousty společných cílů, a proto by ukončení již započaté vzájemné spolupráce každé
ze stran nejspíše jen uškodilo.
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6. Resumé
The European Union has supported the strengthening process of regional integration in
Mercosur since its very beginning in 1991. The two blocks have a lot in common, starting from
historical ties, culture, tradition and religion. But to start a formal dialogue, Mercosur had to
institutialise its structures which happened in 1994. This allowed both parties to start a formal
political dialogue which was presented in the Interregional Framework Co-operation Agreement.
This agreement puts the relations of partners into three different pilars, political dialogue, cooperation and trade issues. But this agreement was only a first step to a more deeper a serious
relations that was to be prepared in the Interregional Association Agreement which would include
a liberalization of trade in goods and services, aiming at a free trade, in conformity with rules of
WTO. The talks over this agreement started in 1999 after the Rio de Janeiro summit. Multiple
negotiation rounds have been held since then but no conclusion has been made yet. The chapets
of political dialogue and co-operation are almost finished with the problem coming from the trade
sector, concretly the agriculture sector. Mercosur doesn´t agree with European Unions protection
of its agricultural market. This is also the reason why talks have been stalled until recently. The
countries associated in Mercosur don´t show any estimation whether they will change their
decission. Negotiations are then postponed. This is a shame because from this kind of agreement
both regions could benefit. We will have to wait if there is going to be an change in both parties
point of view.
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Přílohy
Tabulka č. 1 – Export Evropské unie do Mercosur
SITC Rev.3
Product Groups

2001

TOTAL

%

24 628 100,0

Primary Products
of which:
Agricultural prod.
Energy
Manuf. Products
of which:
Machinery
Transport equipm
of which:
Automotive prod.

Chemicals
Textiles and cloth.

2003

%

15 585 100,0

2005

%

20 652 100,0

1 508

6,1

1 112

7,1

1 364

6,6

851
181

3,5
0,7

618
160

4,0
1,0

617
299

3,0
1,4

22 315 90,6

13 859 88,9

18 202

88,1

8 383 34,0
4 991 20,3

4 556 29,2
2 881 18,5

6 764
3 904

32,8
18,9

2 903 11,8
4 496 18,3
356
1,4

1 909 12,2
3 678 23,6
189
1,2

2 567
4 263
233

12,4
20,6
1,1

Zdroj: Evropská komise

Tabulka č. 2 – Export Mercosur do Evropské unie
SITC Rev.3
Product Groups

2001

%

TOTAL

25 772 100,0

Primary Products
of which:
Agricultural prod.
Energy

17 768
13 902
280

Manuf. Products
of which:
Machinery
Transport equipm
of which:
Automotive prod.

Chemicals
Textiles and cloth.

2003

%

25 992 100,0

2005

%

30 541 100,0

68,9 18 261

70,3

20 402

66,8

53,9
1,1

14 152
598

54,4
2,3

14 645
753

48,0
2,5

7 770

30,1

7 352

28,3

8 804

28,8

1 081
2 360

4,2
9,2

1 065
1 495

4,1
5,8

1 604
2 164

5,3
7,1

742
883
207

2,9
3,4
0,8

718
1 013
237

2,8
3,9
0,9

1 277
1 190
210

4,2
3,9
0,7

Zdroj: Evropská komise
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