info@toptym.cz

POHLED MLADÝCH ČECHŮ V EU

VZTAHY EU A ČLR

info@toptym.cz

Předmluva

Pandemie COVID-19 znovu ukázala, že i přes všechny nedostatky je pro naši zemi zcela
zásadní být součástí "společné Evropy", kterou dnes reprezentuje Evropská unie. Hrozby
a problémy, kterým čelíme a čelit budeme, jsou stále častěji takové povahy, že ani velké
a silné země jim nejsou schopny čelit samy. I proto je našim zájmem nejen udržovat "naši
Unii" funkční a akceschopnou (což není vždy snadné), ale též ji rozvíjet a na základě
zkušeností její nedostatky napravovat.
Je důležité, abychom nebrali stávající přínosy České republice jako něco samozřejmého
a oprostili se od u nás tak častého předpokladu, že Unie je pro naši zemi tak trochu kasička
na peníze. I to je důležité, stejně tak, jako u nás vyzdvihovaný přínos společného trhu. Ale
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Jsem rád, že na textu TOP týmu z.s., který je výsledkem diskuse mladých pravicově,
či středově smýšlejících lidí u příležitosti blížícího se českého předsednictví Rady EU, je
vidět, že toto si uvědomuje i generace dnešních vysokoškoláků.
Jako europoslanec rád vidím, že se text snaží postihnout mnoho dimenzí dnešní
evropské spolupráce. TOP tým navíc ukazuje, že umí jít do detailu při posuzování problémů
a výzev a hledání nejlepších řešení. Dělá mi velkou radost, že se mladí lidé z TOP týmu ve
svém volném čase detailně a kompetentně zabývají otázkami, které jsou pro Evropany
důležité. A tam, kde to je relevantní, se snaží hledat přístup k jejich řešení, který vychází ze
stavu a potřeb života v České republice.
Vůbec mě nepřekvapují často zaznívající kritické tóny. Mnoho z nich sám sdílím a velmi
vítám konstruktivní přístupy k hledání řešení.
Hloubka zpracování i samotný výběr témat dokazují, že mladí lidé dění v Evropské unii
sledují a umí se v něm velmi dobře orientovat. A to přesto, že jak pravidla fungování Unie,
tak hlavně problémy, kterým čelíme, jsou velmi složité. Nyní je ten pravý čas na vznik
takových textů. Neb v reakci na vývoj ve světě, (například stále probíhající tragickou
pandemii), musíme spolu hledat cesty, jak udělat svět (nejen pro Evropany) bezpečnější,
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stabilnější a odolnější. I proto je třeba, aby se Unie (i mnoho věcí ve fungování jednotlivých
zemí) změnila a byla schopna to, co od ní očekávají občané, lépe plnit. Proto věřím,
že výsledkem všech budoucích debat na toto téma, včetně "Konference o budoucnosti
Evropy", bude shoda na změnách, která ovlivní k lepšímu životy nás všech na desetiletí.
Ale jako vždy bude záležet na každém z nás, neb změny nemusí být automaticky
k lepšímu. Jen kompetentní diskuse při porozumění stavu věcí a pochopení světa, ve kterém
žijeme, může přinést ona "dobrá rozhodnutí". A proto je tak cenné, že si lidé z TOP týmu dali
práci nad diskusí nad těmito tématy, prokázali vysokou kompetenci a též potřebnou ochotu
hledat dobré kompromisy a ukazují, že to jde. Právě takový přístup by měl být v rámci
nadcházejících diskusí pravidlem.
Pokud Vás budoucnost EU zajímá, a chápete, že i na Vašich názorech závisí, zda spolu
dosáhneme toho, aby byl svět, ve kterém žijeme alespoň o trochu lepší, věřím, že Vás tato
publikace

zaujme.

Srdečně

Vás

zvu

i

k

přečtení

všech

8

dalších

bílých

knih. Věřím, že Vás nezklamou a čas strávený nad jejich čtením bude i pro Vás časem dobře
využitým.
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POHLED MLADÝCH ČECHŮ V EU

VZTAHY EU A ČLR
Přestože je Čína pro nás a naše evropské hodnoty hrozbou ideologickou
i bezpečnostní, nelze přehlížet její ekonomickou sílu. Od roku 2010 je druhou největší
ekonomikou světa. Z těchto důvodů nemůžeme asijského giganta jednoduše
ignorovat. V posledních letech eskalují vztahy mezi ČLR a Spojenými státy
americkými. Napětí mezi asijskou a americkou velmocí výrazně ovlivňuje dění
v Evropské unii bez ohledu na fakt, zda chceme být z jejich mocenských střetů
vynecháni či nikoli. Postup států EU vůči Číně musí být jednotný a koordinovaný. ČLR
porušuje mezinárodní závazky a lidská práva, přičemž jejich respektování tvoří základ
evropských hodnot. Expanzivní politika Číny je hrozbou pro světový mír, tedy i pro
blahobyt

EU.

ČLR

se

pokouší

ovlivňovat

dění

v

členských

zemích

a evropských institucích. Podoba investiční dohody mezi Evropskou unií a Čínou
bude náš vztah k asijské velmoci do budoucna určovat. Nabývá tedy stále větší
důležitosti a měla by reflektovat zmíněné problémy.

1. Popis aktuálního stavu
1.1 Porušování lidských práv
Během roku 2020 se o Číně mluvilo především v souvislosti s onemocněním covid-19.
Intenzita i množství zpráv o pandemii do určité míry zastínily jiný problém obrovských
rozměrů čínského autoritářského režimu – porušování lidských práv. Lidská práva a jejich
dodržování jsou jednou z nejdůležitějších evropských hodnot. Nemůžeme mlčky přihlížet,
pokud se nerespektují. Čína je jedním ze schvalujících států Všeobecné deklarace lidských
práv, a přesto dlouhodobě přestupuje téměř všechny její články. I když se jedná o nezávazný
dokument, jde o obecně uznávaný standard lidských práv na celém světě.
Nynější čínská vláda sice odsoudila kulturní revoluci minulého století v Číně, vyhlazování
národní kulturní identity nepohodlných etnik v zemi ale nadále pokračuje. Tibetské
obyvatelstvo je od invaze do Tibetu násilně asimilováno. Mongolské etnikum čelí stejné
kulturní genocidě jako Tibeťané. Zacházení s nejdiskutovanější kulturní menšinou, Ujgury,
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představuje pro 21. století nemyslitelný zločin. Čínské tábory, které vězní nevinné lidské
bytosti bez spravedlivého soudu a nutí je k tvrdé práci, nelze nazvat jinak než tábory
koncentračními.
Od roku 2014 jimi prošlo více jak milion příslušníků ujgurského etnika. I když byly
nedávno uvaleny sankce na čínské vládní představitele, nic podle satelitních snímků
nenaznačuje, že by se nelidské čínské praktiky mírnily či ukončovaly. V posledních sedmi
letech zároveň dramaticky klesá porodnost ujgurských komunit. S ohledem na nepřijatelné
zacházení čínských komunistů s kulturními menšinami nelze Čínu nepodezírat ze záměrné
a násilné sterilizace ujgurského obyvatelstva.
1.2 Porušování závazků a mezinárodního práva Čínskou lidovou republikou
Čínská lidová republika vědomě a úmyslně porušuje mezinárodní právo. Hospodářské
výhody, jež z obchodování s ČLR plynou, by neměly být důvodem, aby se porušování
mezinárodních závazků přehlíželo či Číně zcela promíjelo. Čína se sice aktivně zapojuje do
pomoci jiným státům, podle kritérií WTO je však stále považována za zemi rozvojovou. ČLR
využívá statutu rozvojové země a promyšleně zneužívá svého postavení. Získává tím
značné výhody (nemožnost volného podnikání firem z jiných států a celkové liberalizace trhu,
možnost nesnižovat emise CO2 a další). Čínské firmy vytrvale porušují autorská práva, což
komunistická vláda zcela ignoruje. ČLR nejedná v rámci smluv WTO s ostatními členy jako
sobě rovnými.
V oblasti Jihočínského moře si Čína nárokuje až 90% území. Čínský „devítipomlčkový“
systém (pomlčky kopírují hranice Filipín, Vietnamu a Malajsie), který rozděluje Jihočínské
moře, je proti mezinárodnímu právu. Odmítl jej i mezinárodním tribunál v Haagu. Přesto
na jeho základě ČLR v oblasti vědomě vojensky zastrašuje jiné státy. Nedávná situace, kdy
čínské lodě zakotvily v moři, které si nárokují Filipínci, je toho názorným příkladem.
Zákon o státní bezpečnosti pro Hongkong schválený čínským parlamentem přímo útočí
na demokracii a práva obyvatel bývalé britské kolonie. Velká Británie předala Číně
Hongkong za podmínek, které ČLR v posledních letech nedodržuje – fyzicky potírá jakýkoliv
odpor či projevy obrany liberálních svobod místního obyvatelstva. Nedávno přijaté reformy
způsobily, že nadcházející parlamentní volby pravděpodobně nebudou demokratické. Napětí
v Hongkongu neustále stoupá a nutí hongkongské obyvatele emigrovat.
Útokům na svou demokracii a nezávislost čelí i svobodný Tchaj-wan. Čína jej nesprávně
považuje za svou provincii. Americký zákon o vztazích s Tchaj-wanem pomáhá dlouhodobě
odrážet násilné pokusy Číny o změnu statutu quo této malé ostrovní země. ČLR vydírá
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a manipuluje jiné státy, aby změnily svůj diplomatický pohled na Tchaj-wan a jeho nezávislé
vystupování na mezinárodním poli.
1.3 Ovlivňování dění v členských státech a institucích EU Čínskou lidovou republikou
Čínské investiční projekty najdeme po celém světě. Čína masivně investuje v Africe a Jižní
Americe. Čínské investice se však týkají i členských států Evropské unie. V teoretické rovině
na nich není nic špatného. Mohlo by se zdát, že rozvíjení vzájemného obchodu je dokonce
velmi prospěšné. Nesmíme však zapomínat, že v ČLR panuje silně autokratický režim
a některé investice slouží jako směna za diplomatickou podporu. A té se Číně od některých
členských států EU dostává.
Vliv ČLR je patrný zejména v jižní Evropě. Čínské investice začaly být pomalu a jistě
spláceny formou podpory komunistické mocnosti. V červnu roku 2017 Řecko zablokovalo
prohlášení EU v OSN, které kritizovalo stav lidských práv v Číně. Podle evropských
diplomatů tím jihoevropská země překazila úsilí Evropské unie vymezit se vůči
nespravedlivému zacházení s čínskými aktivisty a disidenty. O rok později zastavilo několik
zemí včetně Řecka snahu Evropské komise být opatrnější k čínským investicím v oblasti
infrastruktury a technologií.
Čínský nátlak byl údajně patrný i ve zprávě Evropské služby pro vnější činnost (EEAS).
Referovala o dezinformačních kampaních vedených Pekingem. Její původní znění bylo po
nátlaku čínských diplomatů pozměněno tak, aby nebylo příliš konfrontační. Čína údajně
hrozila ochladnutím vzájemných vztahů, pokud by se EEAS odhodlala zprávu v originálním
znění vydat. EEAS však odmítla čínský nátlak přiznat.
Dalším nástrojem, kterým se Čínská lidová republika snažila ovlivňovat dění v EU, byla
dnes již nefungující Skupina přátelství mezi EU a ČLR. Jednu dobu ji vedl český
europoslanec Jan Zahradil (ODS/ECR). Podle některých europoslanců se skupina snažila
prosazovat zájmy Komunistické strany Číny. Zahradil prý mohl jako místopředseda výboru
pro mezinárodní obchod vynášet ven citlivé informace, on tato nařčení ovšem rezolutně
odmítá.
Čína s oblibou využívá svého silného ekonomického postavení a různých neoficiálních
platforem, aby šířila svůj vliv a ovlivňovala dění v Evropské unii. To je nepopíratelný fakt.
Příkladem této strategie v českém kontextu mohou být zjištění webu Aktuálně.cz z roku
2019. Web popsal, jak PR agentura C&B Reputation Management vytvářela „síť novinářů,
ekonomů či politiků, prostřednictvím nichž se snažila komunikovat čínská témata s patřičným
vyzněním vůči nejlidnatější zemi světa“. Firma Home Credit patřící pod finanční skupinu
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PPF, pro kterou je čínský trh stěžejní, podporovala provoz webových stránek Sinoskop. Ten
o současné Číně referuje přinejmenším předpojatě.
Dalším znepokojivým aspektem šíření čínského vlivu je zřizování tzv. Konfuciových
institutů. Děje se tak po celém světě včetně zemí EU a České republiky. Instituty se zaměřují
na bezplatnou výuku čínského jazyka a vzdělávání v oblasti čínské kultury. Vůči vzdělání se
obecně nelze samozřejmě negativně vymezovat. Konfuciovy instituty jsou však přímo
napojené na Čínské ministerstvo školství. Jejich největším problémem je apologizující
přístup a záměrné opomíjení témat, která souvisejí s politickou historií Číny, situací etnických
menšin a lidskými právy.
1.4 Nová investiční dohoda EU s ČLR
Po sedmi letech vyjednávání se představitelé EU a Číny dohodli na základním znění
a principech investiční dohody. To vzbudilo značné kontroverze. Hlavním důvodem byla
skutečnost, že se dohoda uskutečnila těsně před nástupem Bidenovy administrativy. Pro
správné chápání celého kontextu je důležité zmínit, že před samotnou implementací dohody
nelze předpokládat, jaké ekonomické výhody či nevýhody přinese. Konečné texty totiž stále
nebyly dokončeny. Evropská komise však pokládá dohodu za velký ekonomický triumf.
Stejně tak ji prezentuje evropským občanům.
Dohoda ovšem není smlouvou o volném obchodu (Free Trade Agreement) a neřeší
harmonizaci evropských norem s čínskými, ani přibližování se k normám mezinárodním. Jak
je známo, čínský trh není vůči zahraničním firmám zrovna přátelský a férový – ať už kvůli
subvencím pro čínské podniky, neexistující ochraně patentů nebo povinnosti mít ve firmě
čínské zástupce. Tyto aspekty byly předmětem vyjednávání a Čína v mnohém ustoupila.
Hlavní kontroverze nespočívá v hospodářství, nýbrž v politickém přesahu celé dohody. Čína
svůj triumf vnímá jako politické vítězství a stejnou optikou dohodu s EU prezentuje na svém
domácím poli.
1.5 Postoje EPP
TOP 09 je členem Evropské lidové strany EPP a spolu s ní uznává následující základní
principy vztahů s ČLR: 1) kooperace, když je možná, 2) soupeření, když je potřeba,
3) konfrontace, když je nutná. EPP ve svém strategickém plánu vyzývá k zákazu dovozu
produktů čínských firem, které využívají nucené práce. Dále požaduje propuštění čínských
disidentů a žádá okamžité vyšetření systematického porušování lidských práv v Číně. EPP
také podporuje svobodný Hongkong a volný přístup do oblasti Tibetu a vyjadřuje znepokojení

info@toptym.cz

nad čínskými manévry v oblasti Tchaj-wanu. EPP apeluje na zahájení vyjednávání
o bilaterální investiční dohodě mezi Tchaj-wanem a EU.

2. Vymezení cílového stavu
Z narativu, který jsme v dokumentu použili, je patrné, že nepovažujeme za možné jakékoli
přátelství s čínským autoritářským režimem, jak o něm mluví někteří naši političtí
představitelé. Stávající způsob vlády v Čínské lidové republice se přímo vylučuje s našimi
hodnotami a přesvědčeními. Čínský režim by musel být nejprve značně demokratizován,
abychom mohli začít uvažovat o partnerském soužití EU a ČLR.
Základním kritériem pro vzájemné úspěšné vztahy je rovnocennost a oboustranný
respekt. V ideálním vztahu bude ČLR dodržovat lidská práva, mezinárodní práva
a respektovat suverenitu zemí Evropské unie i ostatních států. Tento přístup implikuje, že se
Čína vzdá svých pokusů o ovlivňování veřejného mínění a politiky v členských státech EU.
Je nezbytné, aby Čína vyřešila mírumilovným způsobem všechny problémy týkající se
etnických menšin na svém území a umožnila plnou svobodu slova. Abychom mohli soužití
s Čínou považovat za úspěšné, musí skončit veškeré územní konflikty a agrese z její strany.
V neposlední řadě musí Čína přestat porušovat dohody o předání Hongkongu a vměšovat se
do tamních záležitostí.
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3. Navrhovaná opatření
▪

TOP tým apeluje na české a evropské politiky, aby se nebáli dění v Číně popsat pravými
slovy, i za cenu rizika omezení vzájemné spolupráce.

▪

TOP tým volá po tom, aby byly na ČLR efektivně a koordinovaně uvalovány sankce,
pokud nebude dodržovat mezinárodní smlouvy a dohody.

▪

TOP tým vyzývá EU, aby v rámci WTO důsledně dbala na dodržování závazků,
ke kterým se ČLR zavázala.

▪

TOP tým odsuzuje aktivity pročínských europoslanců a politiků v Evropském parlamentu.
Zároveň oceňuje nedávné uvalení sankcí na čínské veřejné činitele, kterými EU podpořila
lepší podmínky pro ujgurské menšinové etnikum.

▪

TOP tým plně podporuje spojení EU s USA a partnery v Jihočínském moři a jejich
následný společný tlak na ČLR, aby se v regionu pevně stanovily hranice, jež budou
v souladu s mezinárodním právem.

▪

TOP tým vyzývá EU, aby ve spolupráci se Spojeným královstvím připomněla ČLR,
za jakých podmínek jí byl Hongkong předán. EU a Spojené království musí společně po
Číně požadovat, aby své závazky dodržovala. Pokud by tak ČLR neučinila, měla by EU
v koordinaci s UK uvalit na Čínu příslušné sankce.

▪

TOP tým volá po narovnání podmínek vstupu evropských firem na čínský trh a po větším
důrazu na ochranu autorských práv a patentů v ČLR.

▪

TOP tým podporuje status quo Tchaj-wanu a odsuzuje pokusy ČLR mírový vztah
s ostrovní zemí ohrozit.

▪

TOP tým navrhuje vytvoření institutů, které by se zaměřovaly na neovlivněné
a nestranné studium Číny a čínské kultury. Cílem institutů by byla výchova nezávislých
evropských expertů na čínské prostředí.

▪

TOP tým doporučuje vytvářet stipendijní programy pro osoby perzekuované čínskou
vládou a podpořit vznik nezávislých čínských médií po vzoru Svobodné Evropy.

▪

1

TOP tým odsuzuje a vyzývá státy1 Evropské unie k ukončení extradičních dohod s ČLR.

Belgie, Bulharsko, Kypr, Francie, Řecko, Itálie, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko
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▪

TOP tým apeluje na poslance Evropského parlamentu, aby nehlasovali pro investiční
dohodu mezi ČLR a EU minimálně do doby, než budou vyřešeny její problematické části
(otázka lidských práv) a zaručeno dodržování dřívějších dohod, ke kterým se ČLR
zavázala.
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