Historie a motivy
evropské integrace

Hovoří-li se o evropské integraci, má se v naprosté většině případů na mysli integrace
novodobá, jejíž počátky jsou zařazovány do padesátých let 20. století. Tehdy, po skončení 2. světové války, skutečně vznikly základy novodobé evropské integrace charakterizované ustavením tří evropských Společenství. Exkurz do dějin evropské integrace
však můžeme začít již mnohem dříve, protože snaha spojovat různá evropská území je
stará jako historie samotného osídlovaní Evropy. Povětšinou však šlo o projevy touhy
nejrůznějších vládců či kmenů po větším území a moci, spíše než o ušlechtilé pokusy
sblížit evropské národy za účelem vzájemné spolupráce a bezpečnosti. V následujícím
přehledu vám nicméně nabídneme stručnou charakteristiku především těch osobností,
které se právě zmíněnými ušlechtilými úmysly vyznačovaly. Je zde zachycena historie
myšlenky evropské integrace do roku 1950 – do počátku novodobé evropské integrace.
Výčet bezpochyby není úplný a vyčerpávající. Je třeba jej brát jen jako upozornění na
pokročilý věk návrhů a pokusů o evropskou integraci. Pro bližší seznámení se s touto
tematikou doporučujeme konzultovat další autory, např. Fiala a Pitrová (2003), McCormick (1999) nebo Rosamond (2000), z nichž čerpali také autoři této publikace.
Přehled snah o evropskou integraci a událostí, které ji ovlivnily: od Karla Velikého po
Winstona Churchilla
800

Karel Veliký – císař Svaté říše římské inicioval pokus o opětovné vytvoření
Římské říše. Není bez zajímavosti, že území této říše zahrnovalo dnešní Francii,
Švýcarsko, západní Německo, Belgii, Lucembursko a Nizozemsko. S výjimkou
Švýcarska jde o pět zakládajících členů současných Evropských společenství,
chybí jen Itálie. Karel Veliký ve své době zavedl jednotnou měnu, jíž se uvedená
území dočkala opět až po 1200 letech v podobě eura. Po jeho smrti v bitvě
u Verdunu roku 814 se toto uskupení kvůli nástupnickým sporům jeho synů
rozpadlo na několik menších celků. Přesto však Svatá říše římská ve zmenšené
podobě existovala až do 14. století.
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1306

Pierre Dubois – francouzský právník a diplomat volal po vytvoření konfederační
„Křesťanské republiky“ spravované stálým shromážděním evropských vladařů,
kteří by se na základě křesťanských principů snažili zajistit mír na evropském
kontinentu. Spory mezi státy měl rozhodovat devítičlenný soudní dvůr s papežem
coby soudcem poslední instance.

1310

Dante Alighieri – ve své knize Monarcha volá po vytvoření evropských institucí,
které by měly zabránit dalším válkám v Evropě.

1462

Jiří z Poděbrad – český král navrhoval vytvoření evropské konfederace,
která by společně čelila postupujícím Turkům. Konfederační uspořádání
mělo zahrnovat pravidelně zasedající shromáždění s pětiletou předsednickou
rotací (dnešní předsednictví je půlroční). Dalším orgánem měl být výbor
stálých zástupců rozhodující systémem kvalifikované většiny (v současnosti
je rozhodování kvalifikovanou většinou nejčastěji používaným systémem
hlasování), rada králů a knížat a také soudní dvůr řešící spory mezi členy
konfederace.

1638

Maximilien de Béthune, francouzský vévoda ze Sully – představil svůj
„velký projekt“ (Grand Design) spočívající v novém (administrativním, nikoli
vojenském) překreslení hranic zajišťujícím rovnováhu sil v Evropě. Navrhoval
vytvoření šedesátišestičlenného Evropského senátu s tříletým mandátem
zprostředkujícího ekonomickou integraci a poskytujícího diplomatickou půdu
pro řešení sporů zúčastněných států.

1693

William Penn – navrhl ustanovení Evropského parlamentu řešícího spory
evropských států za použití tříčtvrtinové kvalifikované většiny, přičemž počet
hlasů jednotlivých států měl odpovídat jejich ekonomické síle: např. Německo
mělo mít 12 hlasů, Francie 10, Anglie 6 (Shromáždění scházející se v padesátých
letech 20. století, kdy se integrace účastnilo jen šest zakládajících států, mělo
složení: Francie 36 zástupců, Itálie 36, Německo 36, Belgie 14, Nizozemsko 14,
a Lucembursko 6 zástupců).

1717

Abbé de Saint-Pierre – vydal třísvazkový Projekt nastolení trvalého míru
v Evropě prosazující volný obchod, společnou obranu a zřízení evropského senátu.
(Není bez zajímavosti, že jeho dílo později inspirovalo Schillera k napsání balady
„Óda na radost“, jejíž text je začleněný do Beethovenovy Deváté symfonie,
kterou přijala Evropská unie za svou hymnu.)

1712–78 Jean-Jacques Rousseau – zastánce Evropské federativní unie národů.
1795

Immanuel Kant – navrhoval přijetí evropské ústavy a unifikovaný právní
systém. Jedinou cestu k mírovému soužití v Evropě viděl ve vytvoření federace.

1814

Henri de Saint-Simon – návrh na reorganizaci evropské společnosti vytvořením
politické a ekonomické unie v rámci Spojených států evropských s dvoukomorovým
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parlamentem. Podmínkou mělo být dosažení stadia, kdy bude ve všech evropských
státech fungující parlamentní demokracie.
1848

Victor Hugo – na mírové konferenci v Paříži pronesl projev obsahující i tuto pasáž:
„...evropské národy, aniž by ztratily ze svých typických vlastností a velkolepé
osobitosti, se úzce spojí ve vyšší uskupení a vytvoří evropské společenství.
Vyvstanou tak dvě mocnosti, Spojené státy americké a Spojené státy evropské,
navzájem si přes oceán podávajíce pomocnou ruku.“

1897

Lord Salisbury – britský ministerský předseda považoval Evropskou federaci za
jedinou naději, jak zabránit válkám na našem kontinentu.

1914

Jean Jaurés – přesvědčoval Evropany, aby se sjednotili a nenaslouchali
nacionalismu. Před vypuknutím první světové války na něj byl spáchaný
atentát.

1914–18 1. světová válka – erupce nacionalismu. Národní obrození a emancipace
v Evropě vedla k přesvědčení, že každý národ má mít svůj stát. Srbští extremisté
spáchali atentát na Františka Ferdinanda d’Este, a dali tak záminku k rozpoutání
války, v níž zahynulo 9 000 000 vojáků a 21 000 000 civilistů. Válka skončila
podepsáním Versailleské smlouvy, která sice nově uspořádala Evropu, avšak
současně u Němců vyvolala pocit nespravedlnosti a beznaděje, který byl živnou
půdou ohromného vzepětí nacionalismu ve třicátých letech vedoucího k vyhlášení
2. světové války.
1921

BLEU (Belgicko-lucemburská ekonomická unie) – společná centrální banka,
společný zahraniční obchod, vzájemné pevné navázání měn. V roce 1930 se obě
země připojily ke svazku skandinávských států za účelem vzájemného snížení
obchodních bariér.

1923

Richard hrabě Coudenhove-Kalergi – kosmopolita již svým původem (matka
Japonka, otec Rakušan s holandsko-řeckými předky). Protože autoři této knihy
považují jeho myšlenky a odkaz za důležité i z hlediska novodobé integrace,
bude této osobnosti věnováno více prostoru. V roce 1923 vydal CoudenhoveKalergi knihu Pan-Evropa, v níž tvrdil, že jediným způsobem, jak dosáhnout
v Evropě míru, je vytvoření politické unie, tedy sjednocení. Na tomto základě
vznikla Panevropská (celoevropská) unie – nestranické hnutí za sjednocení
Evropy. Podle Coudenhove-Kalergiho již evropská nadvláda nad světem skončila
a úpadek Evropy může být překonán pouze modernizací jejího politického systému
založeného na široké vzájemné spolupráci. Uvažoval o vzniku pěti světových
velmocí: Ameriky, Sovětského svazu, východní Asie (Čína a Japonsko), Pan-Evropy (včetně evropských kolonií v Africe a jižní Asii) a Britského impéria
(Commonwealth) zahrnujícího i Kanadu, Austrálii, jihovýchodní Asii, Střední
východ a Indii. Sovětský svaz podle něj nepatřil do Evropy kvůli jeho přílišným
odlišnostem a nedemokratickým tradicím odporujícím myšlence Pan-Evropy.
Spojené království do Pan-Evropy nezahrnul s ohledem na jeho moc a sílu – viděl
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v něm politický kontinent sám o sobě. Přitom ale předpověděl, že v případě ztráty
jeho impéria by se k Pan-Evropě mohlo připojit. V počátku však pro něj viděl
roli prostředníka mezi Pan-Evropou a USA. Namísto závodu ve zbrojení nabídl
evropským státům čtyřstupňový proces k dosažení evropské unie: konferenci
zástupců 26 evropských států, podepsání smluv urovnávajících evropské spory,
vytvoření celní unie a sepsání evropské federální ústavy. Angličtina se díky své
dominanci měla stát druhým jazykem všech Evropanů. Coudenhove-Kalergi ale
zdůrazňoval, že Pan-Evropa se musí vytvořit odspodu, z vůle obyvatel Evropy,
nikoli z vůle vládců (Coudenhove-Kalergi, 1923):
„Aby se objevila na politické mapě, musí Pan-Evropa nejdříve zapustit
kořeny v srdcích a v hlavách Evropanů. Je třeba vystavět mosty dorozumění,
zájmu a přátelství od národa k národu, od továrny k továrně, od odborů
k odborům, od literatury k literatuře. Pocit panevropské pospolitosti,
evropský patriotismus, musí korunovat a doplňovat cit národní.“1
Coudenhove-Kalergiho „Návrh Panevropského paktu“ z roku 1930, který představoval již konkrétní nástin federalistického uspořádání Evropy, však přišel
v době silných ekonomických otřesů a vzrůstající politické nestability. Nezískal
tak potřebnou podporu evropských státníků. Přesto Panevropská unie fungovala
i během 2. světové války, kdy ve Francii podporovala protihitlerovskou koalici a dále
upřesňovala představy o poválečném politickém a ekonomickém uspořádání Evropy. Tímto výrazně napomohla počátkům novodobé evropské integrace v padesátých
letech. Na Coudenhove-Kalergiho myšlenky navazovaly mnohé politické veličiny
meziválečné a poválečné Evropy: Georges Pompidou, Tomáš G. Masaryk, Konrad
Adenauer, Winston Churchill, Édouard Herriot nebo Aristide Briand.
1924

Édouard Herriot – francouzský ministerský předseda vyzýval v období po
skončení 1. světové války k vytvoření Spojených států evropských. Francouzské
veřejné mínění přitom považovalo evropskou spolupráci za neuskutečnitelný
ideál a jedinou cestu k míru spatřovalo v silné Francii a slabém Německu.

1930

Aristide Briand – francouzský ministr zahraničí prosazoval myšlenku vytvoření
Evropské konfederace fungující v rámci Spojených národů. Hovořil o trvalé solidaritě založené na mezinárodních dohodách za účelem racionálního uspořádání
Evropy. Předložil myšlenku Evropské unie založené na společném trhu s podporou budování transevropských dopravních sítí a snižování rozdílů ve vyspělosti
regionů.

1

V této souvislosti je vhodné podotknout, že po více než 50 letech integrace se Evropská unie
poněkud lopotně snaží přiblížit svým občanům, jimiž se za tu dobu velmi vzdálila, snad až
odcizila, kteří jí příliš nerozumějí, a je otázkou, zda rozumět chtějí. Občané EU proto začínají
být politiky vnímáni spíše jako „nadbytečný, brzdící“ element evropské integrace. Konkrétním
výsledkem je pak strach „prointegračních“ vlád členských států dát svým obyvatelům možnost
přímého vyjádření k významným evropským milníkům například formou referenda (přistoupení nových států, Smlouva o Ústavě pro Evropu).
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1940

Francouzsko-britská unie – Winston Churchill (britský ministerský předseda)
spolu s Jeanem Monnetem (ekonomický zmocněnec francouzského generála
Charlese de Gaulla) navrhli vytvoření společné obranné politiky (vzhledem
k probíhající válce tedy společný válečný kabinet), společné zahraniční politiky,
financí a hospodářství. Návrh zacházel dokonce tak daleko, že předpokládal
sloučení obou parlamentů a možnost získání občanství v obou zemích. Po
obsazení Francie Hitlerovou armádou byl projekt francouzskou vládou zamítnut.

1939–45 2. světová válka – 38 až 50 000 000 obětí z řad vojáků i civilistů bylo dosti
silným mementem pro všechny Evropany a jako ještě nic jiného v dějinách
zdůraznilo potřebu ne-li nutnost, vzájemného propojení evropských národů za
účelem zabránění dalším válečným krveprolitím.
1944

BeNeLux – Belgie, Nizozemsko a Lucembursko se dohodly na vytvoření celní
unie, k čemuž fakticky došlo v roce 1948.

1944

Altiero Spinelli – italský politik, autor plánu budování federalistické politické
unie s vlastní ústavou, soudním dvorem, vládou přímo odpovědnou lidu Evropy
a společnou armádou nahrazující národní vojenské síly. Nad tímto návrhem jednala
v roce 1944 v neutrálním Švýcarsku spolu s delegacemi z Itálie, Dánska, Francie,
Nizozemska, Jugoslávie, Norska a Německa též delegace československá.

1946

Vytvoření Unie evropských federalistů různými organizacemi z Belgie, Itálie,
Spojeného království, Francie, Lucemburska, Švýcarska, Nizozemska a dalších
zemí dokládá, že federalistické tendence byly po 2. světové válce přítomny též
v zemích, které se k evropské integraci stavěly vždy spíše skepticky, ve Spojeném
království, Švýcarsku a Norsku.

1946

Winston Churchill – bývalý ministerský předseda Spojeného království hovořil
o potřebě učinit kroky, které by Evropu učinily2 „...tak svobodnou a šťastnou,
jako je dnešní Švýcarsko.“ Tímto měl na mysli „...vybudování institucionální
struktury, která jí [Evropě] umožní žít v míru, bezpečí a svobodě. Musíme
vybudovat něco jako Spojené státy evropské.“ Hlavními silami měly být Francie
a Německo. Spojené království, Commonwealth, USA a SSSR měly být „přáteli
a patrony nové Evropy a zastávat se jejího práva žít a být úspěšná“. V roce 1947
se Churchill stal čestným předsedou Hnutí za spojenou Evropu, které si kladlo
za cíl shromáždit a vyhodnotit veškeré známé návrhy na vybudování evropské
federace. Výstupem konference v Haagu byly podklady pro ustanovení Rady
Evropy a přijetí Charty lidských práv a svobod. V dokumentech se mluvilo
o volném pohybu osob, myšlenek a zboží, o svobodě myšlení, shromažďování
a vyjadřování, Soudním dvoru, Evropském shromáždění apod. Avšak odevzdání
národních kompetencí nadnárodním orgánům nebylo tak brzy po válce ještě pro
evropské vlády přijatelné.

2

Churchill (1946)
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1948

Marshallův plán – Spojené státy americké chtěly po skončení 2. světové války
stáhnout svá vojska z Evropy co nejdříve. Nicméně vnímané nebezpečí sovětské
rozpínavosti přimělo Spojené státy své plány změnit. Na rozdíl od doby po
1. světové válce se proto USA nestáhly z mezinárodní scény, zůstaly naopak
aktivním hráčem a postupně převzaly roli „světového četníka“ bránícího západní
Evropu, jihovýchodní Asii a v konečném důsledku i samy sebe před sovětským
nebezpečím. Především poválečný vývoj v Evropě považovaly za určující také
z pohledu svých vlastních ekonomických i bezpečnostních zájmů. Proto Evropě
nabídly významnou finanční i materiální pomoc v podobě Evropského programu
obnovy, známého však spíše pod názvem Marshallův plán. Ministr zahraničí
USA George Marshall přednesl plán pomoci v červnu 1947. Cílem měl být boj
proti „hladu, bídě, zoufalství a chaosu.“3 Plán se neopíral o žádnou ideologii,
byl nabídnut všem evropským státům postiženým válkou. Mělo z něj tedy čerpat
i Československo. Poté co Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
na přelomu července a srpna 1947 prohlásil, že se programu nezúčastní,
„vycouvaly“ z něj pod jeho tlakem i ostatní státy střední a východní Evropy.
Došlo k jednoznačnému rozdělení Evropy na východní a západní část, což bylo
potvrzeno i v dalších letech. Kromě finanční pomoci měl Marshallův plán i další
cíl, podstatně přesahující běžnou poválečnou humanitární a rozvojovou pomoc:
vytvoření evropské federace. Proto Spojené státy trvaly na vytvoření mezinárodní
organizace, která by organizovala, koordinovala a distribuovala pomoc zpoza
Atlantiku. V roce 1948 vznikla Organizace pro evropskou hospodářskou
spolupráci (OEEC), řízená radou složenou z ministrů 17 členských států.4
Organizace měla mezivládní charakter s jednomyslným hlasováním, přestože se
například Francie snažila prosadit nadnárodní formu spolupráce. Ta by OEEC
zajistila větší pravomoci na úkor vlád členských států. Pomocí OEEC měla být
nastartována úzká spolupráce evropských zemí vedoucí k vytvoření federativního
uspořádání na kontinentu prostřednictvím odbourávání obchodních překážek
v Evropě. Cesta k federaci tak měla začít institucionální a ekonomickou
spoluprací. V rámci Marshallova plánu byla poskytnuta pomoc ve výši 12,5
miliard dolarů.5 Marshallův plán nebyl samozřejmě jen projevem dobročinnosti
vlády Spojených států. Díky němu americké firmy získaly přístup na evropské trhy,
kde v poválečné době neměly silnějších konkurentů. Americké podniky Evropu
neopustily ani po jejím ekonomickém zotavení a takto vytvořenou prodejní
a distribuční síť i nadále používaly k obchodní činnosti. Spojeným státům se
jejich pomoc následně mnohonásobně vrátila v podobě zisků amerických firem
či zajištěného odbytu a zaměstnanosti amerických obyvatel.

3

Marshall (1947).
Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království a Spolková republika
Německo.
5
Například Spojenému království připadlo 3,3 miliard dolarů, Francii 2,3 miliard, Spolkové
republice Německo 1,5 miliard a Itálii 1,2 miliard dolarů.
4
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7

Rada Evropy (Council of Europe) – výsledek mezinárodní konference za účasti
zástupců Belgie, Dánska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska,
Švédska a Spojeného království, kteří podepsali tzv. Londýnskou smlouvu. Ve
světle událostí ve střední a východní Evropě byla snaha dosáhnout kompromisu
mezi stoupenci federalistického a mezivládního přístupu k evropské integraci
reflektována ve vytvoření celoevropské organizace založené spíše na mezivládní
bázi s rozhodující rolí Rady složené z ministrů zahraničí členských států.6 Přestože
měla Rada Evropy napomáhat rozvoji kontinentu koordinační činností na poli
ekonomickém a kulturním a podporou lidských práv a demokratických hodnot,
většina z těchto úkolů postupně přešla na jiné organizace (lidská práva byla specificky
řešena Helsinským aktem z roku 1975, hospodářská spolupráce Organizací pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD z roku 1960, která nahradila OEEC).
Radě Evropy tak zůstala jen oblast podpory vzájemného kulturního poznávání
evropských národů a podpora demokracie v nově se demokratizujících státech
(východní Evropa). Ačkoliv je Rada Evropy dnes vnímána trochu jako „cena
útěchy“ – slabá organizace, u níž selhala snaha o federalizaci Evropy především
z důvodů neochoty Spojeného království a severských států sdílet suverenitu na
nadnárodní úrovni –, rozhodně představovala první institucionální krok na cestě
evropského sbližování. Z jejího popudu také vznikla Úmluva o ochraně lidských
práv a základních svobod, která dala základ Evropskému soudu pro lidská práva.7
Rozdělení Německa – vítězné mocnosti společně spravovaly německé území,
které však bylo rozděleno do několika okupačních zón. V reakci na krizi mezi
spojenci (USA, Spojeným královstvím, Francií na jedné straně a Sovětským
svazem na straně druhé) vyhlásily západní okupační síly v červnu 1948 odhodlání
provést separátní měnovou reformu a vyhlásit samostatnou Spolkovou republiku
Německo. Sovětský svaz odpověděl blokádou Berlína, který se nacházel hluboko
v jeho okupační zóně, ale jakožto hlavní město byl rozdělen na východní
a západní část. Západní spojenci zareagovali vytvořením „vzdušného mostu“,
kdy shazováním mohutných dodávek základních potřeb letecky zásobovaly
od světa odříznuté město. 7. září 1949 vznikla Spolková republika Německo
a 7. října 1949 východní Německá demokratická republika.
Severoatlantická smlouva – vznikla z potřeby vyvážit sovětskou vojenskou
hrozbu spoluprací západních armád a zajistit mírovou koexistenci se západním
Německem. Došlo tak k vytvoření Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO
– North Atlantic Treaty Organisation) se sídlem v Paříži, od roku 1966 v Bruselu.
Evropský soud pro lidská práva – výsledek spolupráce zemí v rámci Rady
Evropy. Mimo jiné zajišťuje, že nikdo nesmí být uvězněn bez soudu. Jeho
hlavním architektem bylo Spojené království, které se ale nakonec odmítlo
připojit, protože se obávalo ztráty suverenity nad soudním rozhodováním na
svém území.

Zakládajícími státy bylo všech deset výše zmíněných států.
Mějte ovšem na paměti, že Rada Evropy není a ani nikdy nebyla součástí Evropské unie.
7
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Uvedený výčet osobností a událostí slouží především jako úvod do studia evropské
integrace a k utvoření hlubšího povědomí o příčinách a motivech snah o sblížení evropských států. To, že nejen samotná integrační myšlenka, ale ani její institucionální rámec
nejsou pouze výsledkem debat probíhajících až po 2. světové válce, dosvědčuje velmi názorně návrh českého krále Jiřího z Poděbrad. Rada, výbor stálých zástupců, soudní dvůr,
shromáždění (parlament), rotující předsednictví i hlasování kvalifikovanou většinou, to
všechno jsou pojmy platné v dnešní Evropské unii. Jen Turecko již není viděno jako
agresor a vojenské nebezpečí, ale jako problematický stát ucházející se o členství v EU.
Co odhalil výše uvedený výčet kromě skutečnosti, že snaha Evropu sjednotit tu byla
od pradávna? Především hlavní motiv stojící za těmito snahami: zabránit válečným
konfliktům mezi evropskými státy.

1.1 Motivy vedoucí k evropské integraci
Následující text poukazuje na některé z motivů, na jejichž pozadí je možné nalézt
důvody k evropské integraci. Neděláme si nárok na komplexní výčet, čtenáři při uvažování o smyslu evropského spojenectví mohou pochopitelně nalézt další podněty.
U jednotlivých motivů je uvedeno několik otázek, jejichž zodpovězení je ponecháno
na názoru každého čtenáře. Sami můžete posoudit, zda je příslušný motiv stále ještě
aktuální, nebo zda své aktuálnosti již pozbyl.
soudržnost coby způsob překonání destruktivních sil nacionalis Evropská
mu: klíčový a nejpádnější motiv evropské integrace, který stál za téměř všemi

historickými pokusy o sjednocení kontinentu. Hrozivé bilance 1. a 2. světové
války (v Evropě 30 a 38 milionů mrtvých, miliony zraněných, miliardové škody) tuto potřebu jen zdůraznily. Coudenhove-Kalergi (1923) na str. 19 tvrdí, že
„Evropa jako politický pojem neexistuje. Světadíl, zvaný tímto jménem, je chaos
národů a států, prachárna mezinárodních konfliktů, retorta8 budoucích světových
válek. Evropská otázka a evropská nenávist zamořují světovou atmosféru a znepokojují neustále i nejklidnější části světa. ... Evropská otázka bude rozřešena teprve
sjednocením evropských národů. Toto sjednocení nastane buď dobrovolně, utvořením pan-evropské federace – nebo násilně, ruským vítězstvím nad Evropou.“

?

8
9

Je tento motiv aktuální i v dnešní době? Je nutné se na Evropskou unii dívat i nadále jako na nástroj sloužící k dosažení mírového soužití evropských národů? Nebo
je to spíše sociální a ekonomická nadstavba, protože primárního cíle již bylo dosaženo? Bylo tohoto cíle dosaženo v celé Evropě (nejen v EU), nebo se na Evropu
můžeme stále ještě dívat jako na „prachárnu mezinárodních konfliktů a retortu
budoucích světových válek“?9

Žáruvzdorná nádoba, v níž jsou prováděny chemické reakce.
Možné odpovědi na některé z položených otázek získáte v kapitole věnující se budoucnosti
Evropské unie.
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Citací Coudenhove-Kalergiho jsme se ale dostali k dalšímu z motivů pro evropské
sjednocování.
soudržnost coby ochrana před obecně vnímaným strachem ze so Evropská
větské rozpínavosti: obava z ideového vlivu Sovětského svazu byla přítomna již

v meziválečném období. Po 2. světové válce ještě zesílila, k čemuž přispěla nejen
sovětská blokáda Berlína v letech 1948 až 1949, ale především uchopení moci
komunisty v zemích střední a východní Evropy. Také v západních státech, Francii a Itálii, získali komunisté poměrně silnou voličskou základnu reprezentovanou
více než 25 % volebních hlasů.10 Další nejistota panovala v souvislosti s Korejskou
válkou (1950–53).

?

Má se Evropa obávat ruského nebezpečí i v dnešní době? Byla pádem komunistických režimů ve střední a východní Evropě a rozpadem Sovětského svazu učiněna
jednou provždy přítrž komunistické rozpínavosti? Existují ve světě jiná nebezpečí
než komunistická ideologie?

soudržnost coby způsob pacifikace Německa a umožnění jeho zpět Evropská
ného začlenění do mezinárodních politických a ekonomických vztahů: vítězné

mocnosti se poučily z vývoje po 1. světové válce, kdy Německo nejen politicky
a ekonomicky izolovaly, ale navíc mu nařídily obrovské reparace, které v Němcích
spolu s podmínkami Versailleské smlouvy živily pocit nespravedlnosti, beznaděje
a nenávisti ke zbytku světa. Řešení „německého problému“ po 2. světové válce
proto vycházelo z historické zkušenosti a uvědomění si, že Německo nelze vzhledem k jeho potenciální síle a poloze uprostřed Evropy ignorovat, i když je zničené,
a navíc rozdělené. Z toho plynula potřeba volby postupu přitažlivého jak pro Německo, tak i pro jeho sousedy – a reparace v souladu s tímto požadavkem rozhodně
nebyly. Zvítězil proto názor, že je lépe nechat Německo činit svá politická a ekonomická rozhodnutí ve spolupráci se svými sousedy než proti nim. Na německé
začleňování do nově budovaných evropských struktur se různí autoři dívají jako
na pokus Francie ovládnout Evropu díky tehdejší slabosti Německa. Morgenthau
(1993) k tomu dodává, že Francouzům vlastně nešlo ani tak o jejich hegemonii, ale
o zabránění hegemonii německé. Ve své podstatě to tedy byla strategie obranná,
nikoliv útočná.

?
10

Na začátku nového tisíciletí německý kancléř Gerhard Schröder prohlásil, že
Německo má zájem se považovat za velkou evropskou mocnost. Při řešení válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii došlo poprvé od 2. světové války k nasazení
ozbrojených německých vojáků mimo německé území. Znamená to, že se máme

Na podzim roku 1945 získali francouzští komunisté, socialisté a populisté ve sněmovně čtyři
pětiny míst (komunisté volby vyhráli s 26,2 %). I po volbách v roce 1946 byli komunisté mezi
třemi nejsilnějšími stranami ve Francii (Assemblée nationale, 2001).
9
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opět obávat sebevědomého a nebezpečného Německa? Můžeme nějaký národ
charakterizovat jako navěky stižený stigmatem válečné agrese? Pokud ano, znamená to, že ostatní evropské mocnosti, které v minulosti vedly výbojnou vojenskou politiku – Francie, Spojené království, Itálie, Řecko – nebyly těmi „pravými“ agresory, když se pohled v této souvislosti upírá i v dnešní době jen na
Německo? Nemůže být výskyt extremistů v mnoha evropských státech varováním,
že nebezpečí může přijít i nyní v podstatě odkudkoliv? Je stále přítomný strach
jen z německé rozpínavosti pouhou generační záležitostí a po odchodu generace,
která prožila 2. světovou válku, již bude Německo vnímáno jako tradiční stabilní
evropská demokracie?
soudržnost coby způsob vzdorování politické, ekonomické, vojen Evropská
ské a kulturní převaze USA nad západní Evropou: USA vzešly z 2. světové

války jako politicky, ekonomicky i vojensky jednoznačně nejsilnější země světa.
Jak dokládají Faltus a Průcha (1999, s. 82), téměř 60 % průmyslové produkce západních zemí připadalo na USA. Spojené státy opanovaly pozici největšího exportéra, držely většinu zásob měnového zlata. Jako jediná země na světě uměly Spojené státy vyrobit a použít atomovou zbraň, i když o tuto výsadu záhy přišly. Po
2. světové válce neměly v západoevropských zemích přirozeného konkurenta.
Avšak vytvoření evropské konkurence bylo s ohledem na zajištění odbytu americké produkce a zajištění evropské stability v zájmu samotných USA. To bylo reflektováno v poskytnutí materiální a finanční pomoci v podobě Marshallova plánu.
Evropské státy zase pociťovaly potřebu se od USA emancipovat a nebýt na nich
politicky, ekonomicky ani vojensky závislé. V tomto případě ale nemůžeme mluvit
vyloženě o antiamerikanismu (byť v případě Francie není tato negace tak silná),
ale o snaze vyrovnat se dominanci USA. Výše uvedený motiv je v mnoha ohledech platný i na počátku 21. století. Zatímco však snaha vytvořit obchodní bariéry
chránící evropskou ekonomiku musela být pod tlakem mezinárodních organizací11
postupně tlumena, rostla potřeba vymezit se americké převaze v jiných oblastech,
například na poli kultury.

?

11

Jakou cestou se má Evropa ve vztahu k USA ubírat? Cestou partnerství? Rivality?
Má se rozlišovat charakter spolupráce podle dané oblasti (zahraniční politika,
ekonomika, bezpečnostní politika, kultura, vzdělávání,...)? Má Evropa kapacitu
vyrovnat se nejrozvinutějším státům světa? Nehrozí jí naopak nebezpečí, že bude
předehnána dalšími zeměmi či regiony, které nejsou tak svázány legislativou
a normami?Je Evropa schopna si udržet svou dosavadní pozici i v probíhajícím
procesu globalizace světové ekonomiky?

Především Všeobecná dohoda o clech a obchodu, od roku 1995 Světová obchodní organizace.
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soudržnost coby pokus o aplikaci „amerického modelu“ ekonomic Evropská
kého růstu, prosperity a politické stability: evropské státy se vůči USA nechtě-

jí jen vymezovat, ale zcela jistě si z nich chtějí brát i příklad. Nejpatrnější je to
v případě ekonomické integrace, která postupně nabírala podobu zóny volného
obchodu a celní unie, jednotného vnitřního trhu a v 17 zemích (2011) už i hospodářské a měnové unie se společnou měnou euro. Za těmito liberalizačními kroky
je zřejmá víra v celoevropský volný trh s využitím ekonomiky rozsahu, deregulací
a zajištění férových podmínek pro hospodářskou soutěž. Eurooptimisté pak mluví
o federalizaci Evropy, o dosažení politické unie. S tímto motivem je úzce spojena
vize vytvoření „Spojených států evropských“, po nichž volaly mnohé osobnosti už
v předcházejících stoletích.

?

Je vůbec reálně možné vytvořit v Evropě federaci více než 20 států s rozdílnou kulturou a jazykem? Může v Evropě vzniknout jednotná identita? Je to žádoucí?

soudržnost coby způsob hledání vlivu a bezpečnosti relativně malých
 Evropská
západoevropských států v nestabilním světě: evropské státy byly na začátku

druhé poloviny 20. století oslabeny nejen přímými následky 2. světové války, ale
v průběhu padesátých a šedesátých let se vyrovnávaly také se ztrátou kolonií, a tím
i mocenského postavení a vlivu. Ve srovnání se dvěmi poválečnými supervelmocemi – USA a SSSR – tak zaznamenávaly faktickou ztrátu vlivu na globální úrovni.
Proto v integraci viděly též možnost posílení svého, byť již ne samostatného, ale
společného významu. Například na jednání s mimoevropskými obchodními partnery
začal jezdit jeden reprezentant zastupující 6, nyní už 27 členských států, což značně
posílilo jeho vyjednávací sílu. Dříve se totiž na mezinárodní scéně střetávaly i evropské státy navzájem, a to tříštilo jejich možnosti prosadit své zájmy.

?

Existují hranice, kdy je rozšiřování členské základny ještě efektivní, tj. povede
k výnosům z rozsahu v nejrůznějších oblastech, a kdy již rozšiřování ztěžuje spolupráci? Je vhodné posunout geografické hranice EU do Asie, například v případě Turecka? Je možné, aby 27, případně 30 členských států bylo schopno dosáhnout shody a postupovat v politických, ekonomických a bezpečnostních otázkách
společně? Je islámská země coby člen EU přijatelná pro občany i politiky Unie?
Nevede rozšíření na 27 a více států k rozmělnění evropské integrace – nebudou
se v rámci EU tvořit skupiny států (kluby) s různou šíří či hloubkou vzájemné
spolupráce?

motivy rozvinuté během integračního procesu:
 −Další
sociální politika (vyrovnání životních úrovní),

− ochrana životního prostředí (důraz na udržitelný rozvoj, stanovování minimálních
úrovní standardů ochrany životního prostředí bránících ekologickému dumpingu,
např. přesouvání výroby do zemí s nízkými standardy při snaze dosahovat nižších
nákladů; současně by docházelo k větší zátěži životního prostředí v této zemi),
11
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− zahraniční a bezpečnostní politika (poučení se z nejednotného vystupování
v různých konfliktech, např. v bývalé Jugoslávii),
− justice a vnitro (boj proti obchodu s lidmi, drogami, společný postup vůči hrozbám terorismu).

?

Existují další motivy, které vedou k evropské integraci? Existují důvody, které by
mohly vést k rozvolnění, či úplnému zrušení integrace?

1.2 Padesátá léta – tři Společenství
Jak jsme již naznačili, novodobé evropské integrace datujeme do padesátých let
20. století. V té době totiž došlo k vytvoření tří evropských Společenství, která formovala
a z velké části dosud formují současnou podobu Evropské unie. „Otcové zakladatelé“
novodobé integrace ideově vycházeli z názorů a představ mnohých svých předchůdců,
uvedených v předchozím textu. Na rozdíl od nich však žili v době, která byla integraci
více nakloněna, a tak se jejich snaha setkala s úspěchem v podobě započetí faktického,
i když dlouhodobého a mnohdy strastiplného sbližování národů evropského kontinentu.
Historie více než půlstoletí evropského integračního procesu bude v následující části
kapitoly charakterizovaná po jednotlivých dekádách. Na začátku budou vždy identifikovány důležité mezníky a události daného období. Nejpodstatnější události budou
blíže rozvedeny v navazujícím textu.
Hlavní události evropské integrace v padesátých letech
1950: Schumanova deklarace (9. 5. 1950).
1951: Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) – Pařížská smlouva (18. 4. 1951).
1952: Pařížská smlouva nabývá na 50 let účinnosti (23. 7. 1952).
1955: Konference v Messině rozhodla o vytvoření dvou organizací: pro společný trh
a pro atomovou energii (1.–2. 6. 1955).
1957: Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro
atomovou energii (Euratom) – Římské smlouvy (27. 3. 1957).
1958: Římské smlouvy vstupují v platnost (1. 1. 1958).

1.2.1 Schumanova deklarace
Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman předložil 9. května 1950 návrh na
zavedení společné výroby uhlí a oceli, z něhož měl dle jeho slov vzejít „první konkrétní základ Evropské federace, jež je nezbytná pro udržení míru“. Přestože skutečným
autorem plánu na vytvoření společného trhu uhlí a oceli byl předseda francouzského
Vysokého plánovacího úřadu Jean Monnet, vžilo se pro pojmenování návrhu francouzské vlády označení Schumanova deklarace podle politika, který ji předložil. Důvody
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vedoucí k návrhu založení společného trhu uhlí a oceli vám pomůže objasnit box 1
s textem Schumanovy deklarace.
Box 1: Schumanova deklarace
PROHLÁŠENÍ FRANCOUZSKÉ VLÁDY Z 9. KVĚTNA 1950
Světový mír by nemohl být zachován bez tvůrčího úsilí, jež je úměrné nebezpečím,
která tento mír ohrožují.
Přínos, kterým organizovaná a živá Evropa může přispět civilizaci, je nezbytný pro udržení mírových vztahů. Tím, že už dvacet let Francie usiluje o sjednocenou Evropu, sleduje především jeden cíl – sloužit míru. Evropa vytvořena nebyla, zažili jsme válku.
Evropa se nevytvoří najednou, ani jako nějaká společná stavba: uskuteční se konkrétními realizacemi, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu. Sdružení evropských národů vyžaduje, aby se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem:
cokoli se podnikne v tomto směru, se musí týkat především Francie a Německa.
Za tím účelem navrhuje francouzská vláda zaměřit se na poněkud omezený, ale rozhodující úsek:
Francouzská vláda navrhuje podřídit celou francouzsko-německou výrobu uhlí
a oceli společnému Vysokému úřadu, jako organizaci otevřené účasti jiných evropských zemí.
Zavedení společné výroby uhlí a oceli bude mít za následek okamžité vytvoření společných základen pro ekonomický rozvoj, jakožto první etapu Evropské federace,
a změní situaci v oblastech, kde se odedávna vyráběly zbraně pro války, jejichž oběťmi
byly nejčastěji tyto oblasti samy.
Solidarita ve výrobě, k níž se takto dospěje, bude mít za důsledek, že jakákoli válka
mezi Francií a Německem bude nejenom nemyslitelná, nýbrž i prakticky nemožná. Vytvoření této mocné výrobní jednotky, otevřené pro všechny země, které budou
chtít se na ní podílet, schopné poskytnout všem zemím, jež bude zahrnovat, základní
prvky průmyslové výroby za stejných podmínek, položí reálné základy pro jejich
hospodářské sjednocení.
Tato výroba bude nabídnuta celému světu, bez rozdílu či diskriminace tak, aby se
přispělo ke zvýšení životní úrovně a k pokroku, pokud jde o mírovou aktivitu. Díky
větším prostředkům bude Evropa schopna pokračovat v realizaci jednoho ze svých
hlavních úkolů: přispět k rozvoji afrického kontinentu.
Takto bude možno dospět jednoduše a rychle ke splynutí zájmů, jež je nepostradatelné
pro vytvoření ekonomického společenství, a položí se základy pro existenci širšího
a hlubšího společenství mezi zeměmi, jež dlouho rozdělovalo krvavé násilí.
Tím, že bude zavedena společná základní výroba a bude vytvořen nový Vysoký úřad,
jehož rozhodnutí bude závazné pro Francii, Německo a pro další země, jež se k nim
připojí, vzejde z tohoto návrhu první konkrétní základ Evropské federace, jež je nezbytná pro udržení míru.
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Aby se mohlo pokračovat v realizaci takto vytyčených cílů, je francouzská vláda připravena zahájit jednání na těchto základech:
Stanoveným úkolem Vysokého úřadu bude zajišťovat, a to v co nejkratší době: modernizaci výroby a zlepšení její kvality; dodávky, a to za stejných podmínek, uhlí
a oceli na francouzský a na německý trh, jakož i na trhy členských zemí; vyrovnání
pokroku při zlepšování životních podmínek pracujících v těchto průmyslových odvětvích.
Pro dosažení těchto cílů bude, vzhledem k velice rozdílným podmínkám, v nichž se
v současné době nachází výroba členských zemí, třeba dočasně přijmout určitá opatření, jež by zahrnovala plán výroby a investic, zavedení mechanismů pro vyrovnání cen,
vytvoření fondů na rekonverzi, jež usnadní racionalizaci výroby. Dodávky uhlí a oceli
mezi členskými zeměmi budou okamžitě zbaveny veškerých cel a nebudou zatíženy diferenčními dopravními tarify. Postupně se vytvoří podmínky, které spontánně
zajistí co nejracionálnější rozdělování výroby na co nejvyšší úrovni.
Na rozdíl od mezinárodního kartelu, jenž směřuje k přerozdělení a k využívání národních trhů restriktivními opatřeními a k udržování vysokého zisku, zajistí námi navrhovaná organizace fúzi trhů a rozvoj výroby.
Výše definované základní principy a záruky budou obsaženy ve smlouvě, která bude
podepsána státy a projde ratifikacemi jejich parlamentů. Jednání potřebná k dohodnutí
detailů budou podstoupena za přispění arbitra ustanoveného společnou dohodou. Ten
bude pověřen dohledem nad tím, že dosažená ujednání odpovídají uvedeným principům, a v případě, že jednání uvíznou na mrtvém bodě, rozhodne o tom, jaké řešení
bude přijato. Společný Vysoký úřad pověřený řízením tohoto plánu bude tvořen nezávislými osobami, které budou jmenovány vládami na principu rovného zastoupení.
Předseda bude vybrán společnou dohodou vlád. Rozhodnutí Úřadu budou účinná ve
Francii, Německu a jiných členských zemích.
Přiměřená pravidla budou poskytovat možnost odvolání proti rozhodnutí Úřadu. Zástupce Spojených národů bude akreditován u Úřadu a bude dvakrát ročně podávat veřejnou zprávu Spojeným národům o tom, jak nová organizace pracuje, zejména pak
o tom, jak zabezpečuje své cíle.
Instituce Vysokého úřadu nebude v žádném případě předjímat pravidla vlastnictví podniku. Při výkonu svých funkcí bude společný Vysoký úřad brát v potaz pravomoci propůjčené Mezinárodnímu úřadu pro Porúří a závazky všeho druhu uvalené na Německo
tak dlouho, dokud tyto budou setrvávat v platnosti.
Zdroj: Schuman (1950),
zvýraznění tučným písmem přidáno autorem.

Z textu deklarace je patrné, že cílem zavedení společné výroby uhlí a oceli bylo
dosažení míru v Evropě, především mezi Francií a Německem jakožto tradičními válečnými nepřáteli. Schuman jednoznačně řekl, že si je vědom omezenosti vybrané oblasti spolupráce, přitom ale vyjádřil přesvědčení, že se má jednat jen o jeden z mnoha
kroků, které povedou k vytvoření federativní struktury v Evropě. Bez ní si nedokázal
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představit dlouhodobě udržitelný mír. Členské státy se totiž podle této představy měly
v nejrůznějších oblastech postupně čím dál více propojovat, až by míra jejich integrace
dosáhla takového stupně, že by rozpoutání války mezi nimi představovalo významné
ztráty pro každou z ekonomik. Důležitý byl také prvek nediskriminačního otevření trhu
uhlí a oceli pro všechny zúčastněné státy. V tom lze spatřovat zárodek následného vytvoření jednotného trhu pro všechny průmyslové výrobky, nejen uhlí a ocel. Jakožto
řídící orgán byl jmenován Vysoký úřad (předchůdce dnešní Komise), který měl mít
nadnárodní rysy, tj. měl být nezávislý na vládách členských států. Jeho rozhodnutí přitom měla být pro členské státy závazná.
Zbývá ještě odpovědět, proč právě propojení trhů uhlí a oceli mělo přispět k udržení
míru v Evropě. Z oceli se kromě jiných produktů vyráběly též zbraně. Uhlí byla hlavní energetická surovina té doby a bez ní nebyla možná výroba oceli. Tím, že se měla
těžba uhlí a výroba oceli členských zemí podřídit společnému Vysokému úřadu, byla
zajištěna vzájemná kontrola členských států v těchto oblastech. Započetí tajné výroby
zbraní by se na základě srovnání těžby uhlí a výroby oceli s předchozími lety snadno
odhalilo.
1.2.2 Evropské společenství uhlí a oceli
Robert Schuman nabídl členství v navrhované organizaci všem státům Evropy,
které o něj projeví zájem. Předpoklad, že se do integračního uskupení bude chtít
zapojit více zemí, byl logický, opřený o skutečnost, že v Evropě existovalo jen velmi
málo zemí nepostižených 2. světovou válkou. A jestliže udržení míru v Evropě bylo
hlavním cílem Schumanova návrhu, pak se dá dovodit, že tento cíl sdílely skutečně
všechny evropské státy. Dalším společným jmenovatelem byla potřeba rekonstruovat
Evropu zničenou šestiletým konfliktem. Obnova se týkala nejširšího spektra oblastí,
od průmyslu, zemědělství, mezinárodního obchodu, infrastruktury, bydlení až po zajištění sociální funkce státu. V čem se však evropské vlády rozcházely, byl názor, jak
uvedených cílů dosáhnout. Především byl v té době kontinent již vyhraněně rozdělen
na východní komunistický a západní kapitalistický blok, což v podstatě vymezilo
Schumanovu nabídku jen pro země na západ od „železné opony“. Ale také mezi západoevropskými státy existovaly různé názory na intenzitu spolupráce a potřebu vytvoření nadnárodních orgánů, na něž by členské státy přenesly část svých pravomocí
(faktické sdílení suverenity).
Jestliže jsme v souvislosti s Coudenhove-Kalergim zmínili jeho požadavek na propojení Evropy z vůle a přání jejich obyvatel, ne politických elit, pak musíme konstatovat,
že tomu tak v případě ESUO nebylo. Vzpomínky obyvatel evropských států na hrůzy
2. světové války byly natolik živé a úzce spojované s národy, které konflikty vyvolaly
(Německo a Itálie), že nebylo reálné očekávat vlnu zájmu například francouzských či
belgických občanů (oběti) o vytvoření úzkých vazeb s občany německými (agresoři).
Proto na evropských státnících zůstavalo, aby své obyvatele o potřebě vzájemné provázanosti a solidarity přesvědčili. Kromě Německa a Francie, dvou zemí, bez nichž
by byla integrace vzhledem k jejímu cíli považována minimálně za nedostatečnou, se
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k budování společného trhu uhlí a oceli připojily také Belgie, Nizozemsko, Lucembursko a Itálie. Pro tyto státy se následně vžilo označení evropská „Šestka“. Proč integraci
započalo zmíněných šest zemí? Jaké byly konkrétní motivy těchto zemí?
Německo v integraci vidělo možnost své poválečné rehabilitace, částečné odčinění
válečných zločinů, impulz pro rychlejší hospodářský rozvoj a obnovu zničené země,
ale hlavně zapojení se do obnovy Evropy coby aktivní účastník plně se podílející na
rozhodování nového uskupení. Je třeba také upozornit na to, že německý kancléř Konrad Adenauer byl prvním představitelem ze zmíněné šestice evropských států, který vyjádřil podporu Schumanově deklaraci (Fiala a Pitrová, 2002, s. 49). To nejen podtrhuje
německé odhodlání pro mírovou spolupráci s ostatními zeměmi, ale do značné míry
pramení ze skutečnosti, že Schuman svůj plán s Adenauerem konzultoval ještě před
jeho oficiálním přednesením 9. května 1950 (McCormick, 1999, s. 57).
Francie měla zájem hlavně na pacifikaci svého východního souseda, s nímž v minulosti vedla nesčetně válek a nikdy si nemohla být jistá jeho úmysly. Tím spíš, že Francie se spolu s ostatními vítěznými mocnostmi rozhodla neuvalit na Německo válečné
reparace, které by Německu po dlouhou dobu neumožnily zvyšovat jeho bohatství,
a bránily by tak rozvoji německé ekonomiky i společnosti. Francouzské veřejné mínění
bylo po válce silně protiněmecké, ale odhodlání politických vůdců učinit krok k budoucímu mírovému soužití na kontinentu bylo natolik silné, že integrace získala podporu
francouzské vlády. Významným moment představoval také tlak Spojených států, které
si přály stabilní Evropu a prostřednictvím Marshallova plánu si vynutily novou organizaci pro distribuci své pomoci (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci –
OEEC) a následnou finanční a materiální pomoc podmiňovaly francouzskou podporou
dalších integračních kroků. Francie, podobně jako ostatní západoevropské státy, měla
zájem na tom, aby se z Německa stal silný evropský stát, který by pomohl vytvořit
protiváhu Spojeným státům a Sovětskému svazu. Integrační uskupení, které by jim
umožňovalo dohled nad obnovou Německa a garantovalo jistotu, že tento rozvoj pro ně
nebude nebezpečný, bylo proto shledáno strategicky významným. Tím spíš, když pod
společnou správu mělo přijít uhlí a ocel z Porúří, průmyslové oblasti, o niž se Francie
s Německem často přetahovala.
Itálie byla v podobné situaci jako Německo, pokud jde o pocit viny za 2. světovou
válku a snahu co nejdříve obnovit své hospodářství. Specifický zájem ale měla Itálie
právě na spolupráci v sektoru uhlí a oceli. Sever Itálie byl sice průmyslově rozvinut,
včetně průmyslu ocelářského, ale, jak dokládá tabulka 1, Itálie neměla a nemá dostatečná uhelná naleziště a většinu uhlí musí dovážet ze zahraničí. Proto byly pro italskou
vládu velmi přitažlivé nediskriminační podmínky přístupu k dodávkám uhlí mezi členskými státy, tj. k dodávkám zbaveným veškerých cel a nezatíženým rozdílnými dopravními tarify, jak to mělo platit na společném trhu uhlí a oceli.
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Tabulka 1: Těžba uhlí v roce 1952 ve vybraných zemích ESUO
miliony tun
Stát

Německo

Francie

Belgie

Nizozemsko

Itálie

1952

139,3

54,8

30,3

12,5

1,0
Zdroj: ENA (2005)

Belgie, Nizozemsko a Lucembursko, jakožto země sevřené mezi odvěké rivaly Francii
a Německo, měly eminentní zájem na stabilizaci kontinentu. Válka mezi Francií a Německem se vždy odehrávala též na jejich území. Tyto tři poměrně malé země, jak názorně
dokládá i obrázek 1, ale měly také silný motiv pro hospodářskou spolupráci. Coby malé
ekonomiky byly závislé na dovozu surovin a zboží ze zahraničí a liberalizace zahraničního
obchodu pro ně tedy znamenala snadnější a méně nákladný přístup k dováženým komoditám. Vždyť mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem existovala již od roku 1948
celní unie (podepsána 1944), která z nich dělala průkopníky a vzor ekonomické integrace
v Evropě.
Pojďme se nyní podívat na důvody, proč se k Šestce v roce 1951 nepřipojily také
ostatní západoevropské státy. Jaký byl například motiv Spojeného království?
Spojené království (dále UK) mělo mnoho důvodů, proč se do evropského integračního procesu nepřipojit hned v jeho počátcích, přestože například válečný ministerský
předseda Winston Churchill byl velkým propagátorem myšlenky integrace evropského
kontinentu. Ale již toto vymezení dává první z odpovědí, proč se UK k ESUO nepřipojilo: vzhledem ke své geografické poloze se nikdy necítilo být součástí Evropy. Jeho
obyvatelé se také jen zřídkakdy identifikují jako Evropané. Podstatnější pro formování
postoje britské vlády ale byla jistě skutečnost, že zatímco kontinentální Evropa byla do
značné míry zničená válečným konfliktem, a tudíž měla problém, který mohla částečně
řešit společnými silami (např. rekonstrukce infrastruktury – dálnic, ropovodů apod.),
britská půda nepoznala nohu německého vojáka. Hlavní britská průmyslová města byla
sice bombardována německým letectvem, ale tím, že Spojené království jako jediná
evropská země válčící s Německem a jeho spojenci nebylo nikdy dobyto a okupováno
Hitlerovou armádou, nebylo poničeno tak masivně jako kontinentální Evropa. Díky
tomu vzešlo Spojené království z 2. světové války jako sebevědomá evropská velmoc
mající k dispozici celé své impérium s koloniemi a přidruženými zeměmi Commonwealthu – pod britskou korunu tehdy patřila jedna čtvrtina světa. Dalším faktorem je
i v současné době stále existující úzká vazba mezi Spojeným královstvím a USA. Tyto
tzv. „zvláštní vztahy“ (special relationship) se odrážejí především v podpoře, jakou si
oba státy vyjadřují na mezinárodní scéně. V moderní době může být dokladem bezvýhradné spojenectví Spojeného království s USA při útoku na Afghánistán a Irák. Po
druhé světové válce se Britové nehodlali vzdát svého intenzivního partnerství s USA,
jež bylo dále posíleno spoluprací při porážce Německa. Jednoduše řečeno, před rodící
se užší spolupráci s vyčerpanými státy kontinentální Evropy zvolilo Spojené království
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Obrázek 1: Evropská Šestka

Autor: Alain Boulaz (2005)
Legenda: BE – Belgie, DE – Německá spolková republika, FR – Francie, IT – Itálie,
LU – Lucembursko, NL – Nizozemsko.

pokračování pevného svazku se silným ekonomickým a zahraničněpolitickým partnerem, s nímž si mohlo vzájemně více nabídnout.12
Rakousko bylo po válce podobně jako Německo až do roku 1955 rozděleno do okupačních zón spravovaných spojenci. Na rozdíl od Německa ale nebylo tak zničeno boji
2. světové války a brzy po ní bylo schopno návratu k ústavě z 20. let a k demokratickým
volbám (McCormick, 1999, s. 59). Vzhledem ke své poloze mezi vznikajícím komunistickým a západním blokem zvolilo Rakousko (podobně jako Švédsko a Finsko) politickou neutralitu, ačkoliv z pohledu následné ekonomické spolupráce mělo podstatně
blíže ke státům ES.
Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko se rozhodly jít cestou vlastní severské integrace, která se v počátcích soustřeďovala na slaďování legislativy a společného postupu
na mezinárodních konferencích. V roce 1952 založila čtveřice těchto států Severskou
radu (Finsko se připojilo v roce 1957), v jejímž rámci bylo odsouhlaseno například zrušení pasové kontroly a zavedení volného pohybu pracovních sil mezi severskými státy.
12

Vzpomeňme si na historický přehled z úvodu kapitoly, v němž jsme uvedli některé významné postřehy Coudenhove-Kalergiho. Coudenhove-Kalergi nepředpokládal zapojení Spojeného království
do Pan-Evropy kvůli jeho velmocenskému postavení a úzkým vazbám se Spojenými státy.
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V případě Finska hrálo klíčovou roli jeho sousedství se Sovětským svazem. Vztah těchto
dvou zemí byl velmi napjatý, SSSR si na finské území dělal i po 2. světové válce nárok
a Finsko nechtělo případnou integrací se západní Evropou Sovětský svaz provokovat.
Portugalsko, Řecko a Španělsko zůstaly po válce dlouhou dobu nejen ekonomicky
nejméně rozvinutými zeměmi mimo komunistický blok, ale vyznačovaly se také politickou nestabilitou a nedemokratickými praktikami vládnoucích elit. V Portugalsku
a Španělsku existovaly diktátorské režimy (Antonio Salazar v Portugalsku, Francisco
Franco ve Španělsku), které měly své počátky již před 2. světovou válkou. Podobně
Řecko bylo v období 1967–1974 zemí s plukovnickým režimem (McCormick, 1999,
s. 60). Protože je Evropské společenství založeno na zásadách demokracie a úcty k lidským právům, nebylo možné, aby do něj tyto tři státy v době diktatury vstoupily.
Zástupci vlád Německa, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemska a Lucemburska podepsali v Paříži 18. dubna 1951 po poměrně rychlém jednání Smlouvu o založení
Evropského společenství uhlí a oceli. Platnosti nabyla tato tzv. Pařížská smlouva13
23. července 1952. Členské státy ESUO ji vymezily obdobím 50 let, tj. do 23. července
2002, kdy ESUO přestalo existovat. Preambuli Smlouvy o založení ESUO zachycuje
box 2. Čtenář si na jejím základě může udělat obrázek o jazyku, jakým jsou zakládající smlouvy formulovány. Jednoznačně lze ale z preambule vyčíst hlavní cíl, k němuž
mělo ESUO přispět: udržení míru.
Box 2: Preambule Smlouvy zakládající ESUO
Prezident Spolkové republiky Německo, Jeho královská Výsost korunní princ belgický,
prezident Francouzské republiky, prezident Italské republiky, Její královská Výsost velkovévodkyně Lucemburska, Její Veličenstvo královna Nizozemska,
MAJÍCE na mysli, že světový mír může být zachován jen tvůrčím úsilím úměrným
nebezpečí, jež jej ohrožuje,
PŘESVĚDČENI, že příspěvek, jejž organizovaná a živoucí Evropa může civilizaci přinést, je nezbytný pro udržení mírových vztahů,
JSOUCE SI VĚDOMI, že Evropu lze vybudovat jen konkrétními akcemi, vytvářejícími především opravdovou solidaritu, a položením společných základů hospodářského rozvoje,
DYCHTIVI pomoci zvýšit životní úroveň a posílit mír rozšiřováním své základní výroby,

13

Jak vidíte, Pařížská smlouva dostala své jméno podle města, kde byla podepsána. A tak je to
i se smlouvami ostatními. Avšak kdo rozhodne o tom, kde se smlouva podepíše? Obvykle je
to tak, že smlouvy jsou podepisovány ve státech, které právě předsedají Radě Evropské unie.
Samotný výběr města je pak na rozhodnutí vlády daného státu. Znamená to, že kdyby byla
v prvním pololetí roku 2009, kdy Česká republika Radě EU předsedala, podepsána nějaká
důležitá smlouva, mohli bychom hovořit o smlouvě Brněnské, Ostravské či Pražské.
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ODHODLÁNI nahradit staleté soupeření sjednocením svých základních zájmů,
vybudovat zřízením hospodářského společenství základy širšího a hlubšího společenství mezi národy, jež dlouho dělily krvavé konflikty, a položit základy institucí způsobilých řídit jejich osud, napříště společný,
ROZHODLI SE vytvořit Evropské společenství uhlí a oceli ...
Zdroj: Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (1957),
zvýraznění tučným písmem přidáno autorem.

Cílem Evropského společenství uhlí a oceli bylo přispívat „...na základě společného
trhu ... k hospodářskému rozvoji a ke zvyšování životní úrovně v členských státech ...
zajistit co nejracionálnější dělbu výroby na co nejvyšší úrovni produktivity, při udržení
nepřetržité zaměstnanosti a aniž by v hospodářství členských států byly vyvolány základní a dlouhodobé poruchy.“
Na základě tzv. Pařížské smlouvy byly následně ustanoveny čtyři základní orgány
Společenství. V následujícím textu je krátce charakterizována jejich role, složení a zodpovědnosti v procesu budování společného trhu s uhlím a ocelí.
úřad, později Komise: nadnárodní orgán se zástupci všech členských
 Vysoký
států, kteří ale nesměli jednat v zájmu svých států, ale Společenství jako celku.

To znamená, že nesměli přijímat pokyny od žádné vlády nebo jiného orgánu.
Jejich úkolem bylo zajišťovat dosažení cílů stanovených Smlouvou o ESUO.
Prvním předsedou Vysokého úřadu byl jmenován Jean Monnet – architekt vzniklého Společenství.

později Evropský parlament: nadnárodní orgán, v němž zasedali
 Shromáždění,
zástupci národních parlamentů. V počátku mělo víceméně jen konzultativní roli,

s postupující integrací nabývalo na významu a plně se zapojilo do legislativního
procesu tím, že schvaluje legislativu ES.

ministrů: mezivládní orgán složený z ministrů vlád všech členských zemí.
 Rada
Rada přijímá rozhodnutí zavazující všechny členské státy. V některých oblastech

se hlasuje tzv. kvalifikovanou většinou, kdy každý stát má určitý počet hlasů daný
především velikostí země a je stanoveno určité minimální množství hlasů z celkového počtu, které je nutné k přijetí rozhodnutí. To znamená, že sejde-li se dostatečný počet hlasů, mohou být některé státy přehlasovány. V některých oblastech se ale
naopak hlasuje jednomyslně, takže není přijato žádné rozhodnutí, proti kterému
by hlasoval byť jen jediný ministr. Zajímavou informací je pak rozdílnost v délce
předsednictví jednotlivých Rad. Zatímco ESUO mělo od svého počátku do vstupu
v platnost Slučovací smlouvy (1967) tříměsíční předsednictví, EHS a EURATOM
měly od svého počátku ve stejném období šestiměsíční předsednictví (Kaniok,
2008).
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dvůr: nadnárodní orgán, v němž zasedají zástupci všech členských států.
 Soudní
Zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smlouvy a prováděcích předpisů a řeší spory mezi institucemi či mezi členskými státy a institucemi.

Úkolem orgánů Společenství bylo především dozírat na pravidelné zásobování společného trhu s přihlédnutím k potřebám třetích zemí; zajišťovat všem srovnatelným
uživatelům společného trhu stejný přístup k produkci; dozírat na zavedení celkové
úrovně cen, které by zachovaly rovné možnosti výnosu investovaného kapitálu; dozírat
na udržování podmínek, které podněcují podniky k rozvíjení a zlepšování jejich výrobního potenciálu, při nichž nedochází k neuváženému vyčerpávání přírodních zdrojů;
podporovat zlepšování pracovních podmínek a životní úrovně pracujících; podporovat rozvoj mezinárodní směny a zajišťovat dodržování spravedlivých limitů vývozních
cen; podporovat rozšiřování a modernizování výroby a zlepšování jakosti.
ESUO bylo od svého počátku budováno jako společný trh s uhlím a ocelí. V praxi
to znamená, že měly být odstraněny jakékoliv bariéry bránící či omezující obchod s těmito komoditami mezi členskými státy (řečí Smlouvy: za neslučitelné se společným
trhem se považují „dovozní nebo vývozní cla a dávky s rovnocenným účinkem, jakož
i kvantitativní omezení pohybu výrobků“). Byla rovněž zakázána diskriminace mezi
výrobci a spotřebiteli na základě například národnosti. Jinými slovy, všichni výrobci
i spotřebitelé měli mít na trhu zajištěné postavení, které jim umožňoval trh, nikoliv
omezující normy či zákony. Dále byly zakázány subvence nebo podpory poskytované
podnikům vládami členských států. Nesměla existovat omezení založená na státní příslušnosti vůči pracovníkům z jiných členských států s ověřenou kvalifikací v uhelných
a ocelářských povoláních. Zakázána byla i diskriminace v odměňování a pracovních
podmínkách mezi domácími a přistěhovalými pracovníky.
Společenství podnikům nabízelo služby formou poradenství, pomoc při orientaci na
světových trzích a poskytování investičního kapitálu. Vysoký úřad sledoval vývoj trhů
a tendence vývoje cen, sestavoval orientační plány výroby, spotřeby, vývozu a dovozu a pomáhal stanovovat cíle týkající se modernizace a dlouhodobého (strategického)
zaměření obou výrobních odvětví. V případě snížení poptávky mohl Vysoký úřad rozhodnout o stanovení výrobních kvót pro dotčené podniky. Tempo výroby mohl Vysoký
úřad ovlivňovat také uvalením dávek z tonáže, které přesahovaly dávky běžně vybírané
na pokrytí potřeb Společenství. Takto vybrané prostředky byly směřovány na podporu
podniků, jejichž produkce klesla pod stanovenou úroveň. Vysoký úřad také hlídal, aby
podniky nepoužívaly praktiky nekalé soutěže a neovlivňovaly trh stanovením dočasně
snížených cen, které by zlikvidovaly konkurenci, a zajistily tak příslušné firmě dominantní či monopolní postavení na trhu.14 Také byly zakázány diskriminační praktiky ve
formě rozdílných cen pro různé odběratele, zejména dle státní příslušnosti. Neslučitelné se společným trhem byly též dohody mezi podniky, které by vedly ke stanovení

14

Z uvedených charakteristik můžeme vyčíst, že již ve Smlouvě o ESUO bychom našli zárodky
dnešních politik, mezi něž patří politika ochrany hospodářské soutěže či obchodní politika.
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nebo určování cen, k omezování nebo kontrolování výroby, technického rozvoje nebo
investic nebo k rozdělování trhů, výrobků, zákazníků nebo zdrojů dodávek.
Pro dovoz uhlí a oceli ze zemí mimo členské státy ESUO platily minimální a maximální celní poplatky, které mohly členské státy vybírat na svých hranicích. Jejich výši
určovala Rada ministrů jednomyslným rozhodnutím. V tomto kroku můžeme vidět
první náznak harmonizace obchodních politik a cestu k budování celní unie, v níž platí
jednotné celní sazby pro dovoz ze třetích zemí.
Vládám Vysoký úřad asistoval s hledáním uplatnění pro propuštěné pracovníky
uhelného a ocelářského průmyslu. Došlo-li k propouštění z důvodů zavedení nových
výrobních postupů nebo zařízení, ale i z důvodů nesouvisejících přímo s vytvořením
společného trhu, mohl Vysoký úřad poskytnout prostředky na rozvoj nových oborů
podnikání, v nichž by propuštění zaměstnanci uhelného a ocelářského průmyslu mohli
najít uplatnění. Případně poskytl Vysoký úřad nenávratnou podporu na výplatu příspěvků umožňujících pracovníkům překlenout období nezaměstnanosti, na výplatu příspěvků pracovníkům na výlohy spojené se získáním nového zaměstnání (vč. takzvaných
stěhovacích grantů podporujících stěhování nezaměstnaných za prací) nebo na financování rekvalifikace pracovníků nucených změnit zaměstnání. Podmínkou ale bylo, že
stejný objem prostředků uvolní na tato opatření i členské státy.
Pro uvedené činnosti potřeboval Vysoký úřad informace od podniků týkající se například jejich produkce, cen a obchodních partnerů, které se zavázal neprozrazovat. Na
druhou stranu, když některý podnik odmítal podat požadované informace nebo podal
informace nepravdivé, mohl být sankcionován pokutou v maximální výši 1 % ročního
obratu a pořádkovým trestem ve výši 5 % průměrného denního obratu za každý den
prodlení.
Činnost ESUO byla financována dávkami z výroby uhlí a oceli, případně sjednáváním
půjček. Dávky platily podniky uhelného a ocelářského průmyslu na základě každoročního vyměřování pro jednotlivé výrobky podle jejich průměrné hodnoty. Sazba nesměla
překročit 1 % průměrné ceny. Můžeme je přirovnat k poplatkům za členství v klubu, který
svým členům nabízí dohodnuté služby. Při nezaplacení těchto „členských příspěvků“ hrozila podnikům opět pokuta, a to ve výši pětiprocentní přirážky za každé 3 měsíce prodlení. Stropem dávek bylo 18 milionů účetních jednotek,15 pokud Společenství potřebovalo
pro svoji činnost získat více prostředků, muselo krýt rozdíl půjčkami.
Pokud Vysoký úřad dospěl k závěru, že některý členský stát porušil povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy o založení ESUO, mohl být potrestán i pozastavením některých práv plynoucích z členství v ESUO, např. nediskriminačního přístupu na společný trh, případně mu Vysoký úřad pozastavil vyplácení částek, jež danému státu dle
Smlouvy náležely.
Z rozboru Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli je patrné, že
se jednalo o integraci, která je velmi úzce vázána na omezenou oblast spolupráce.
Tomu odpovídaly i pravomoci vytvořených orgánů. Přesahem z tohoto modelu integ15

V současnosti je účetní jednotkou euro, dříve to bylo například ECU (European Currency Unit)
– jednotka existující jen v bezhotovostní podobě.
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race byl hlavní motiv navržené spolupráce – navázání bližších vztahů mezi tradičními
evropskými rivaly za účelem udržení míru mezi členskými státy. Jak poznamenává
McCormick (1999, s. 67), vytvoření ESUO a především Vysokého úřadu bylo prvním
případem, kdy se evropské vlády vzdaly části své suverenity a přenesly ji na nadnárodní orgán. Bylo rovněž předjímáno, že ESUO má být jen prvním krokem, který má
prokázat schopnost mírové spolupráce a vytvořit pevný základ další, již hlubší integrační formy. Po prvních letech úspěšného fungování ESUO se členské státy rozhodly
přidat k prvnímu kroku další dva a rozšířit vzájemné propojení také v oblasti jaderné
energie a především na širokém poli hospodářské spolupráce. V tuto chvíli čtenářům
připomeneme, co se již dozvěděli výše, a sice že k největším stoupencům ekonomické
integrace patřila trojice poměrně malých států (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko),
která vzhledem k otevřenosti svého zahraničního obchodu mohla na odstranění bariér
jen vydělat. Už nyní můžeme říct, že celní unie, která mezi zmíněnou trojicí existovala
od roku 1948, se stala modelem pro jeden z cílů hospodářské spolupráce – vytvoření
celní unie pro celou evropskou Šestku. Země Beneluxu předložily 20. 5. 1955 ostatním
zemím ESUO memorandum s návrhy na další vývoj integrace a navrhly svolat konferenci s cílem vypracovat smlouvu o integraci dopravy, energetiky a atomové energie,
smlouvu o ekonomické integraci a smlouvu o evropských institucích. Ministři zahraničí členských států na konferenci v italské Messině 1. a 2. června 1955 návrhy přijali
a rozhodli o vytvoření dvou organizací: pro společný trh a pro atomovou energii.16 Dne
27. března 1957 tak mohly být v Římě podepsány další dvě, tzv. Římské smlouvy:
Smlouva zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a Smlouva zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). V platnost vstoupily po
ratifikaci ve všech členských státech 1. ledna 1958.
1.2.3 Evropské hospodářské společenství
Cílem Evropského hospodářského společenství bylo „vytvořením společného trhu
a postupným odstraňováním rozdílů mezi hospodářskými politikami členských států
podporovat harmonický rozvoj hospodářských činností ve Společenství, nepřetržitý
a vyvážený růst, vyšší stabilitu, rychlejší zvyšování životní úrovně a užší kontakty
mezi členskými státy“.
Preambuli Smlouvy o založení EHS uvádí box 3, podpisy pod touto smlouvou jsou
zachyceny na obrázku 2. Ve srovnání s preambulí Smlouvy ESUO je patrný důraz na
hospodářskou spolupráci, což vyplývá ze samotné podstaty EHS. I zde můžeme najít
odvolání se na klíčový motiv evropské integrace, tedy udržení míru. Dále zaujme hned
první prohlášení, které lze chápat jako federalistický koncept evropské integrace (stále
užší svazek evropských národů). Členské státy se též zavázaly podporovat zmenšování
16

K roku 1955 uveďme ještě jednu zajímavost: 9. prosince přijala Rada ministrů Rady Evropy
modrou vlajku s dvanácti zlatými hvězdami za symbol sjednocující se Evropy (Rada Evropy,
2005). Od roku 1986 začala tento symbol používat Evropská společenství.
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Obrázek 2: Podpisy představitelů šesti států zakládajících EHS

Zdroj: Smlouva o EHS
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zaostalosti nejchudších regionů. Ve skutečnosti však regionální a strukturální politika
byla dlouhou dobu upozadněna a na významu nabyla až v osmdesátých letech. Zástupci
vlád se také shodli na zásadách hospodářské pomoci zámořským územím (především
tím byly myšleny bývalé či v té době ještě stávající kolonie).
Box 3: Preambule smlouvy zakládající EHS
Jeho Veličenstvo král Belgičanů, prezident Spolkové republiky Německo, prezident
Francouzské republiky, prezident Italské republiky, Její královská Výsost velkovévodkyně Lucemburska, Její Veličenstvo královna Nizozemska,
ROZHODNUTI položit základy stále užšího svazku evropských národů,
ODHODLÁNI zabezpečit společným postupem hospodářský a sociální růst svých
zemí odstraněním překážek, které rozdělují Evropu,
POTVRZUJÍCE za základní cíl svého úsilí neustálé zlepšování životních a pracovních podmínek svých národů,
UZNÁVAJÍCE, že odstranění stávajících překážek vyžaduje dohodnutý postup, aby byl
zabezpečen trvalý rozvoj, vyvážený obchod a korektní hospodářská soutěž,
SNAŽÍCE SE posílit jednotu hospodářství svých zemí a zajistit jejich harmonický rozvoj zmenšováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraněním zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů,
PŘEJÍCE SI přispět společnou obchodní politikou k postupnému odstraňování omezení v mezinárodním obchodě,
HODLAJÍCE potvrdit solidaritu, která spojuje Evropu a zámořské země, a přejíce
si zajistit rozvoj jejich blahobytu v souladu se zásadami Charty Spojených národů,
ROZHODNUTI zachovat a upevnit tímto spojením svých zdrojů mír a svobodu
a vyzývajíce ostatní národy Evropy, které jejich ideál sdílejí, aby se k jejich úsilí
připojily,
ROZHODLI SE vytvořit Evropské hospodářské společenství ...
Zdroj: Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (1957),
zvýraznění tučným písmem přidáno autorem.

Podobně jako v případě Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli se
členské státy rozhodly zřídit i pro EHS základní instituce podílející se na řízení a rozhodování Společenství. Jednalo se o Komisi, Shromáždění, Radu ministrů, Hospodářský a sociální výbor a Soudní dvůr. Jaká byla jejich zodpovědnost? Jaké složení?
nadnárodní orgán se zástupci všech členských států, kteří ale nesměli
 Komise:
jednat v zájmu svých států, ale Společenství jako celku. Nesměli přijímat pokyny

od žádné vlády nebo jiného orgánu. Jejich úkolem bylo zajišťovat dosažení cílů
stanovených smlouvou EHS. Při srovnání s orgány ESUO je patrné, že se jedná
o obdobu Vysokého úřadu. A skutečně, v roce 1965 byly Slučovací smlouvou Vysoký úřad ESUO, Komise EHS a Komise Euratomu sloučeny v jeden orgán – Komisi Evropských společenství.
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nadnárodní orgán, v němž jednou ročně zasedali zástupci národ Shromáždění:
ních parlamentů. Římskými smlouvami vzniklo jedno Shromáždění – později Evropský parlament –, které bylo společné jak pro ESUO a EHS, tak i pro Euratom.

ministrů: mezivládní orgán složený z ministrů vlád všech členských zemí. Mi Rada
nistři zasedají průběžně a v různém složení, např. ministři průmyslu a obchodu, země-

dělství, financí, zahraničí, a dle toho se odvozují oblasti, které projednávají. Podobně
jako u Komise je zde paralela s Radou ESUO a i v tomto případě Slučovací smlouva
v roce 1965 spojila všechny tři rady do jediné Rady Evropských společenství.

dvůr: nadnárodní orgán, v němž zasedají zástupci každého členského stá Soudní
tu. Zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smlouvy a prováděcích

předpisů a řeší spory mezi institucemi či mezi členskými státy a institucemi. Stejně
jako Shromáždění byl i Soudní dvůr Římskými smlouvami určený jako společný
pro všechna tři společenství.

Pro dosažení uvedených cílů byly stanoveny také klíčové činnosti, které mělo Společenství postupně naplňovat: odstranění cel a množstevních omezení dovozu a vývozu
zboží mezi členskými státy, jakož i všech ostatních opatření s rovnocenným účinkem.
V první fázi šlo tedy o vytvoření zóny volného obchodu (více viz podkapitola 2.1), vytvoření společného celního sazebníku a společné obchodní politiky vůči třetím zemím
a zajištění plného fungování celní unie, odstranění překážek volného pohybu zboží, osob,
služeb a kapitálu mezi členskými státy (společný, případně vnitřní trh měl být vytvořen
za 12 let ve třech čtyřletých krocích, dokončení bylo naplánováno na rok 1970), zavedení
společné zemědělské politiky, zavedení společné dopravní politiky, vytvoření systému
zajišťujícího, aby na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská soutěž, přijetí postupů, které umožní koordinaci hospodářských politik členských států a odstranění nerovnováhy v jejich platebních bilancích, sblížení vnitrostátních právních předpisů v míře
nezbytné pro fungování společného trhu, vytvoření Evropského sociálního fondu pro
zlepšení možností zaměstnávání pracovníků a přispění ke zvýšení jejich životní úrovně,
založení Evropské investiční banky (EIB) pro napomáhání hospodářskému růstu Společenství vytvářením nových zdrojů, přidružení zámořských zemí a území ke Společenství
za účelem zvýšení obchodu a společné podpory hospodářského a sociálního rozvoje (jedná se o země a území se zvláštním vztahem k Belgii, Francii, Itálii nebo Nizozemsku).
Přehled klíčových cílů pomohl identifikovat oblasti, ve kterých se členské státy rozhodly přenést část rozhodovacích pravomocí na nadnárodní úroveň. To znamená, že
tyto politiky již nebyly ve výlučné pravomoci vlád členských států. Na základě jednání
mezi představiteli členských států byla nastavena pravidla fungování a rozhodování
o následujících oblastech:17

17

Bližší charakteristiku jednotlivých unijních politik naleznete v kapitole 4.
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 Společná zemědělská politika a politika rybolovu,
 Společná dopravní politika,
ochrany hospodářské soutěže, daňová ustanovení, sbližování právních
 Politika
předpisů (měly pomoci zajistit fungování společného trhu),
politika (politika konjunktury, platební bilance, obchodní politika
 Hospodářská
vycházející z celní unie),

 Sociální politika (financována z Evropského sociálního fondu, ESF).
Dále připomeňme, že preambule hovoří o příspěvku ke zmenšování rozdílů mezi
úrovněmi hospodářské vyspělosti jednotlivých regionů a odstranění zaostalosti nejvíce
znevýhodněných regionů. Tento úkol byl později v Jednotném evropském aktu z roku
1986 svěřen politice hospodářské a sociální soudržnosti, která tedy fakticky nevznikla
Smlouvou o EHS. K financování aktivit v této oblasti byla Smlouvou o EHS určena, jak
jsme již uvedli výše, Evropská investiční banka.
Dá se očekávat, že s přenesením rozhodovacích pravomocí muselo dojít i k přesunům finančních prostředků spojených s jejich realizací. Základním příjmem společného
rozpočtu se staly příspěvky členských států podle velikosti každé z členských zemí.
Nejvíce (po 28 % celkové velikosti rozpočtu) přispívaly Německo, Francie a Itálie,
7,9 % přispívaly Nizozemsko a Belgie a nejméně (0,2 %) Lucembursko. Necháme-li
stranou zvláštní fondy (ESF a EIB, které byly financovány odděleně od rozpočtu EHS),
charakter příjmů rozpočtu EHS byl ve srovnání s běžnými příjmy národních rozpočtů
neobvyklý: jednalo se o příspěvkové financování, nikoli financování založené na daních (např. daně z příjmu fyzických a právnických osob, spotřební daně apod.). Členské
státy si tohoto handicapu byly vědomy a do Smlouvy vložily formulaci, která Komisi
zavazovala k prozkoumání podmínek, za nichž by se mohl příspěvkový systém nahradit systémem vlastních zdrojů, který by Společenství učinil nezávislým na přesunech
příspěvků z členských států. Již ve Smlouvě EHS se hovoří o možnosti, že by roli
vlastních zdrojů mohla plnit cla vybíraná na vnějších hranicích Společenství při dovozu
průmyslového zboží podléhajícího společnému celnímu sazebníku. Vzhledem k tomu,
že celní unie byla dokončena v roce 1968, systém vlastních zdrojů začal platit až od
počátku sedmdesátých let (více viz kapitolu 5).
Náplň politik, které členské státy do různé míry přenesly na nadnárodní úroveň,
je blíže rozebrána v kapitole 4. Na tomto místě jsme chtěli čtenáře seznámit jen s cíli
a s rámcem smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství. Na závěr podkapitoly o založení EHS si položme otázku: Proč se k ekonomické spolupráci evropských zemí nepřipojilo také Spojené království?18 Jeho vztah k evropské integraci
18

Některé důvody, proč tato země nebyla integraci nakloněna obecně, jsme již diskutovali v souvislosti s neúčastí Spojeného království v Evropském společenství uhlí a oceli.
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je natolik zajímavý, že určitě stojí za to věnovat mu prostor u každé události, k níž
Spojené království zaujalo specifický postoj. Tak tomu totiž bylo i v případě založení
EHS. Ačkoliv se britská vláda v roce 1955 účastnila konference v italské Messině,
rozhodla se nakonec k Evropskému hospodářskému společenství nepřipojit. Více informací přináší box 4.
Box 4: Spojené království a vznik EHS
Skutečnost, že bylo Spojené království přítomno jednání na konferenci v Messině,
byla dána britskou ochotou ekonomicky spolupracovat s kontinentální Evropou, byť
těžiště jejího zahraničního obchodu leželo mimo Evropu, v USA a zemích Commonwealthu.19 Avšak britská vláda odmítala podřízení se nadnárodním orgánům,
a proto se snažila prosadit širší, ale zároveň „mělčí“ spolupráci zemí ESUO s dalšími
západoevropskými státy (zónu volného obchodu) založenou na mezivládním principu
s jednomyslným hlasováním (tedy bez možnosti přehlasování některého státu). Dalším
faktorem, který způsobil stažení britských vyjednavačů z mezivládní konference, bylo
trvání především Francie a Nizozemska (dvou významně agrárních zemí) na začlenění
zemědělských produktů do zamýšleného společného trhu. Zmíněné země tak chtěly
kompenzovat výhodu, kterou volný obchod se zbožím nabízel průmyslově orientovaným státům Společenství – Německu, Belgii, případně i Spojenému království (Moravcsik, 1998, s. 123–124). Britské zemědělství bylo podstatně vyspělejší než zemědělství
na kontinentu, pracovalo v něm také výrazně méně lidí.20 Britové odmítli doplácet na
neefektivní kontinentální zemědělství prostřednictvím svých odvodů do společného
rozpočtu. Bylo zřejmé, že tyto peníze by směřovaly do zemí s velkým zemědělským
sektorem, nikoliv do Spojeného království. Spolu s obecnými důvody britské nechuti
k evropské integraci se jednalo především o tyto příčiny, proč Britové odstoupili od
příprav EHS. Alternativou se pak stala iniciativa vedoucí ke vzniku Evropské zóny
volného obchodu.
19

Zatímco ještě v roce 1960 činil podíl exportu zboží ze Spojeného království mimo státy pozdější
EU–15 přibližně 11 % HDP, podíl exportu do pozdější EU–15 představoval jen 3,3 % britského
HDP. V roce 1974, tedy rok po připojení Spojeného království k EHS, již byly uvedené ukazatele
následující: zahraniční obchod se zeměmi mimo pozdější EU–15 představoval opět přes 11 %
britského HDP, avšak podíl obchodu se zeměmi pozdější EU–15 již vzrostl na 8,5 %. Pro srovnání uveďme, že například ve Francii v roce 1960 tvořil podíl obchodu se zeměmi mimo pozdější
EU–15 na HDP Francie 6,8 %, zahraniční obchod se zeměmi pozdější EU–15 představoval
4,2 % francouzského HDP. Z uvedených čísel je zřejmé, že s procesem ekonomického propojování členských států rostl význam zahraničního obchodu uvnitř Společenství jak v případě
Francie, tak i Spojené království.
20
V roce 1958 pracovalo v sektoru zemědělství ve Spojeném království 5 % celkové aktivní
populace, což bylo výrazně méně než ve všech dalších zakládajících zemích EHS. V Itálii ve
stejném období zemědělství využívalo více než jednu třetinu pracovní síly (34,7 %), ve Francii
23,7 %, v Nizozemsku 12,6 % a v Belgii 8,1 % (Evropská komise, 2003).
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1.2.4 Evropské společenství pro atomovou energii
Hned v úvodu této podkapitoly si položme otázku: Proč došlo na konci padesátých let
20. století k započetí spolupráce evropských států v oblasti atomové energie? V jaderné
energii byl spatřován energetický zdroj zítřka, který měl vyřešit problémy spojené hlavně s uhelnými elektrárnami, na nichž stála energetická soustava každého státu tehdejší
doby. Těmito problémy byly kromě omezenosti zásob uhlí (a tedy tak či onak nutnosti
jeho pozdějšího nahrazení)21 dále znečišťování životního prostředí a množství důlních
neštěstí. Životní prostředí je poznamenáváno jednak při těžbě uhlí, jednak při jeho spalování. Byla to právě padesátá léta s výrazným růstem průmyslové výroby, s nímž je
spojen vznik všem dobře známého termínu SMOG.22 Vedle uhlí se jako zdroj energie po
2. světové válce stále silněji prosazovala i ropa. Také využívání ropy s sebou ale přináší
zátěž pro životní prostředí a neblahé důsledky pro lidské zdraví. Navíc je zde ještě jeden
důležitý aspekt, a sice kolísání (negativně je pochopitelně vnímán hlavně růst) její ceny.
Historie již poznala několik tzv. ropných šoků, kdy se výrazně omezila těžba ropy a její
cena se během několika měsíců znásobila. Právě v padesátých letech k jednomu z těchto
šoků došlo. Důvodem byla Suezská krize v roce 1956. Suez byl jako strategický průplav
kontrolován Brity a Francouzi, ačkoliv připadal Egyptu. Jeho vláda se rozhodla průplav
znárodnit, na což Britové a Francouzi spolu s Izraelem reagovali vojenskou operací. Ačkoliv jej dobyli zpět, pod tlakem OSN a především USA jej byli nuceni opustit a přenechat Egyptu. Tato krize ještě neměla výrazný dopad na cenu ropy, ale její produkce klesla
o 10,1 % (Hamilton, 2005), což způsobilo její nedostatky na světových trzích.
Kromě uvedených ryze energetických důvodů sledoval Euratom také jeden cíl podobný cílům ESUO: sdílet výsledky výzkumu v tomto novém oboru a zajistit vzájemnou kontrolu členských států při využívání atomové energie. Tato kontrola měla
zajistit, že žádný ze zúčastněných států nezneužije atomovou energii pro zbrojní účely
a neohrozí bezpečnost ostatních členských států.
Euratom se ale vymezoval i navenek vůči třetím zemím, v té době především vůči Spojeným státům: jeho strategickým cílem bylo získání nezávislosti na jaderných technologiích
21

S ohledem na dnešní znalosti nebyl problém až tak akutní. Studie provedené na přelomu
20. a 21. století odhadují, že při současné intenzitě těžby uhlí vystačí jeho známé světové
zásoby přibližně na dalších 200 let (International Institute for Environment and Development,
2002). Na druhé straně je již dnes nutné hledat alternativní zdroje energie, a to nejen s ohledem na hrozbu vyčerpání stávajících zdrojů, ale také s ohledem na zátěž životního prostředí.
Pro srovnání, při zvážení současné intenzity těžby a známých nalezišť ropy jsou její zásoby
odhadovány na 40 let, zemního plynu na 60 let. Tato čísla je však třeba brát jen indikativně.
Například v roce 1980 se zásoby ropy odhadovaly jen na 30 let (Oil & Gass Journal, 2004).
Svou roli zde hrají především nové technologie, které umožňují hledat nová naleziště, resp.
vytěžit i ta, která byla z technického pohledu nedostupná, resp. nerentabilní.
22
Pojem pochází z Anglie, kdy měl například Londýn v období individuálního spalování uhlí pro
topné účely se smogem velké problémy. Slovo SMOG je pak spojením dvou anglických slov:
SMoke (kouř) a fOG (mlha).
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USA. Tento argument prosazovala především Francie, která se chtěla stát evropskou jadernou mocností a centrem jaderného výzkumu v rámci Společenství. Pohledu Spojeného
království na Euratom a na strategické partnerství s USA je věnován samostatný box 6.
V preambuli Smlouvy o založení Euratomu, kterou uvádí box 5, najdeme stejně jako
v obou dvou předchozích smlouvách opět zmínku o udržení míru. Další odkazy jdou
již ale k jádru věci – k jadernému průmyslu. Upozorníme ještě na prohlášení o snaze
„vytvořit podmínky pro bezpečnost, jež vyloučí jakékoli ohrožení života a zdraví obyvatelstva“. V dalším textu uvedeme, jak mělo být tohoto cíle dosaženo.
Box 5: Preambule Smlouvy zakládající Euratom
Jeho Veličenstvo král Belgičanů, prezident Spolkové republiky Německo, prezident
Francouzské republiky, prezident Italské republiky, Její královská Výsost velkovévodkyně Lucemburska, Její Veličenstvo královna Nizozemska,
VĚDOMI SI, že jaderná energie představuje zdroj nezbytný k rozvoji a obnově výroby a k mírovému pokroku,
PŘESVĚDČENI, že pouze okamžité zahájení společného úsilí poskytuje možnost dospět k výsledkům, jež odpovídají tvůrčím schopnostem jejich zemí,
ROZHODNUTI vytvořit podmínky pro rozvoj mocného jaderného průmyslu, který
rozšíří zdroje energie, povede k modernizaci technologií a přispěje k blahobytu jejich
národů v mnoha dalších oblastech,
USILUJÍCE vytvořit bezpečnostní podmínky, jež vyloučí ohrožení života a zdraví
obyvatelstva,
PŘEJÍCE SI přidružit i jiné země ke svému dílu a spolupracovat s mezinárodními organizacemi, které se zabývají mírovým rozvojem atomové energie,
ROZHODLI SE vytvořit Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) ...
Zdroj: Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (1957),
zvýraznění tučným písmem přidáno autorem.

Orgány Společenství byly tytéž jako u EHS: Komise, Shromáždění, Rada ministrů
a Soudní dvůr. Pro naplnění cíle smlouvy měl Euratom provádět následující činnosti:

 rozvíjet výzkum a zajišťovat rozšiřování technických informací,
jednotné bezpečnostní normy pro ochranu zdraví pracujících a obyvatel stanovit
stva a zajistit jejich dodržování,
investice a zajistit, zejména podněcováním podnikatelské iniciativy,
 usnadňovat
vybudování základních zařízení nezbytných pro rozvoj jaderné energetiky ve Společenství,

o pravidelné a rovnoměrné zásobování všech uživatelů ve Společenství
 pečovat
rudami a jadernými palivy,
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potřebným dohledem, aby jaderných materiálů nebylo zneužíváno k ji zaručovat
ným účelům, než ke kterým jsou určeny,

 vykonávat vlastnické právo, jež mu bylo svěřeno ke zvláštním štěpným materiálům,
široký odbyt a přístup k nejlepším technickým prostředkům vytvoře zajišťovat
ním společného trhu materiálů a zvláštních zařízení, volným pohybem kapitálu
pro investice v oblasti jaderné energie a volným zaměstnáváním odborníků uvnitř
Společenství,

s ostatními zeměmi a s mezinárodními organizacemi styky, jež mohou
 navazovat
přispět k pokroku v mírovém využití atomové energie,
základní normy na ochranu zdraví obyvatelstva a pracujících před nebez stanovit
pečím radioaktivního záření.
Podíly členských států na financování rozpočtu Euratomu byly stejné jako u Evropského hospodářského společenství. Výdaje z rozpočtu Euratomu byly určeny na
pokrytí správních nákladů a nákladů spojených s dodržováním bezpečnosti a ochrany
zdraví a dále pak na výzkum a investice (provádění výzkumného programu Společenství, případnou účast na kapitálu Agentury a na jejích investičních výdajích, vybavení
školicích zařízení, případnou účast na společných podnicích a na určitých společných
záměrech).
Box 6: Spojené království a vznik Euratomu
Podobně jako při zvažování členství v ESUO a EHS, také v případě Euratomu se Spojené království nakonec rozhodlo projektu neúčastnit. Hlavním důvodem byla skutečnost, že bylo v oblasti výzkumu jaderné energie dále než kontinentální Evropa, a nemělo tak připojením se k Euratomu co získat. Za svůj předstih vděčilo hlavně strategickému partnerství se Spojenými státy, v rámci něhož se podílelo na vojenském jaderném
výzkumu této světové velmoci. Jak uvidíme v následující kapitole, jaderná energetika
sehrála svoji roli při francouzském odmítnutí britského vstupu do Společenství v šedesátých letech.

Na závěr základní analýzy všech tří smluv můžeme podotknout, že nejnosnější pro
evropskou integraci je Smlouva EHS, která po mnoha obměnách a doplněních v podstatě definuje podobu evropské integrace dodnes. Zatímco ESUO sehrálo svoji historickou roli lakmusového papírku ochoty a schopnosti spolupráce evropských národů po
2. světové válce, Euratom nenaplnil naděje, které do něj vkládal například Jean Monnet
(Fiala a Pitrová, 2002). Ten od Euratomu naopak očekával, že se stane hlavním integračním bodem. Předpokládal, že se atomová energie stane hlavním budoucím energe31
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tickým zdrojem a členské státy budou chtít na tomto poli vzhledem k technologické náročnosti a finanční nákladnosti spolupracovat. Opak byl pravdou. Členské státy (a především Francie) přistoupily jen na společný jaderný výzkum, ale jaderná energetika
fungovala pod záminkou vojenského utajení odděleně. Fiala a Pitrová (2002) proto za
největší přínos Euratomu označují stanovení pravidel bezpečnosti práce, a tedy ochranu
lidského zdraví zaměstnanců v jaderném průmyslu. Z uvedených důvodů bude veškerá
pozornost v této publikaci věnována integračnímu vývoji vycházejícímu ze Smlouvy
o založení EHS. Ostatní dvě Společenství budou dále zmiňována pouze v případě, kdy
jejich aktivity měly výrazný dopad na celý integrační proces.

1.3 Šedesátá léta – první výsledky, první krize
V šedesátých letech došlo k několika významným událostem zachyceným v následujícím přehledu. Zvláště zajímavý byl vývoj a eskalace francouzsko-britských vztahů
a po institucionální stránce pak podpis tzv. Slučovací smlouvy. Oběma tématům je věnována samostatná podkapitola.
Hlavní události evropské integrace v šedesátých letech
1960

Evropská zóna volného obchodu – EZVO (4. 1. 1960) – založena z iniciativy
Spojeného království jako ryze hospodářské uskupení, v němž jsou odstraněny
bariéry obchodu mezi členskými státy, ale při obchodu se zbytkem světa každý
stát postupuje podle vlastních pravidel. Jednalo se tedy o alternativu k EHS.
Spojenému království se však nepodařilo „přilákat“ velké země, tj. Německo,
Francii a Itálii, kterým vyhovovala spolupráce v rámci EHS. Na navrhovanou
formu spolupráce přistoupilo jen Dánsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko,
Švýcarsko, Rakousko, později Finsko, Island a Lichtenštejnsko. V rámci EZVO
nehrál politický systém roli. Proto mohly být na rozdíl od EHS členem i státy
s nedemokratickým zřízením. EZVO nikdy nedosáhla výraznějšího významu
– s rozšiřováním Společenství členská základna EZVO řídla.

1963

Charles de Gaulle odmítá zahájit rozhovory se Spojeným královstvím
o vstupu do EHS. (britská žádost byla poprvé prezentována 31. 7. 1961
v Dolní sněmovně premiérem Haroldem Macmillanem).

1965

Slučovací smlouva (8. 4. 1965), vstoupila v platnost 1. 7. 1967).

1965–66 Politika prázdné židle – od roku 1965 mělo v některých oblastech začít platit
hlasování kvalifikovanou většinou (když se dá dohromady stanovený počet
hlasů, mohou být ostatní státy přehlasovány). Francie se obávala přehlasování
zejména v otázkách zemědělství. Obvinila Komisi z překračování pravomocí
a odmítla se účastnit jednání Rady. Tím fakticky dosažení jakékoliv společné
dohody zablokovala. Francie nakonec prosadila „dohodu o nedohodě“, která
zajistila, že se nepřijme žádné rozhodnutí, proti němuž by některá země vznesla
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námitku z důvodu ohrožení národních zájmů. Takový stát potom využije
právo veta. Dohody bylo dosaženo 29. ledna 1966 v Lucemburku a vstoupila
do historie jako tzv. Lucemburský kompromis. Ukládá státům usilovat
o hledání kompromisu „po rozumnou dobu“, aniž by samozřejmě bylo někde
určeno, jak dlouhá doba je považována za rozumnou. Vše záleží na vůli
politiků. Výsledkem celého dohadování nakonec bylo jen okrajové používání
většinového hlasování. Státy v zásadě jednají tak dlouho, až dosáhnou shody.
1967

Slučovací smlouva vstupuje v platnost (1. 7. 1967).
Charles de Gaulle odmítá britskou žádost o členství v ES.
Dokončení celní unie (1. 7. 1968) – národní systémy cel jsou pro účely obchodu
se zeměmi mimo ES nahrazeny společným celním sazebníkem, který uplatňují
všechny státy ES ve stejné podobě. Cla a kvóty při obchodu mezi členskými
státy jsou zrušeny. K ukončení budování celní unie došlo dokonce jeden a půl
roku před oficiálním termínem stanoveným na 31. 12. 1969.

1.3.1 Slučovací smlouva
Jak postupně vznikala tři evropská společenství, každé z nich bylo spravováno samostatnými výkonnými a legislativními orgány, kterými byly komise a rady. Každé Společenství tedy mělo svoji vlastní komisi (v případě ESUO to byl Vysoký úřad) a svoji
vlastní radu. Společnými institucemi byly jen Shromáždění a Soudní dvůr. Určitě není
obtížné si představit, jak složité muselo být zajistit kooperaci (tím spíše efektivní) takto
roztříštěných institucí. S ohledem na rozšiřující se oblasti spolupráce se proto členské
státy dohodly na sloučení tří komisí a tří rad do jediné Komise Evropských společenství
a jediné Rady Evropských společenství. Slučovací smlouva byla důležitým krokem
z hlediska snazšího byrokratického fungování ES, z mezinárodně-právního hlediska
však zůstávají jednotlivá společenství svými zakládajícími smlouvami oddělena. Celý
název smlouvy zní: Smlouva o zřízení společné Rady a společné Komise Evropských
společenství.
1.3.2 Francouzská veta britské žádosti o vstup do EHS/ES
Proč se najednou bavíme o odmítnutí francouzského prezidenta vpustit Spojené království do Evropských společenství? Dosud jsme zdůrazňovali, jak málo přínosné by
členství ve Společenství pro Spojené království bylo. Vždyť ještě v roce 1956 odmítlo
model hospodářské spolupráce v podobě EHS, jak se na něm dohodli představitelé
Šestky po zahájení rozhovorů v italské Messině, a místo toho v roce 1957 předložilo
svůj vlastní model Evropské zóny volného obchodu, který spolu s několika dalšími
evropskými státy spustilo v roce 1960. Přesto ovšem již 31. července 1961, tedy pouhý
rok a půl po spuštění EZVO, podalo Spojené království společně s Irskem a Dánskem
žádost o členství v EHS. Na otázku proč odpovídá box 7.
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Box 7: Proč změnilo Spojené království názor na evropskou integraci?
Britskou změnu postoje k evropské integraci lze vysvětlit jednak novým nazíráním na
sebe sama a také úspěchy ES. Začátek šedesátých let byl totiž obdobím rozsáhlé dekolonizace, kdy do roku 1962 získala všechna jednostranně přidružená zámořská území
evropských států nezávislost (Cihelková, 2003, s. 284). Spojené království bylo dekolonizací dotčeno velmi výrazně a najednou se ocitlo v pozici světového hráče mnohem
menší velikosti (byť stále vedlo Commonwealth). V tuto chvíli si můžeme připomenout
velice přesný odhad hraběte Coudenhove-Kalergi, který už v roce 1923 tvrdil, že zapojení Spojeného království do Pan-Evropy si dokáže představit až poté, co tato země ztratí
svoji koloniální moc. Dalším faktorem byly tzv. zvláštní vztahy Spojeného království
s USA projevující se nejen vzájemným intenzivním obchodem, ale také v rámci politické
a vojenské spolupráce. Američané na britskou vládu naléhali, aby se k evropské integraci
přidala, a posílila tak euro-americkou spolupráci ve světle rostoucí rozpínavosti Sovětského svazu (Fiala a Pitrová, 2002, s. 80). V neposlední řadě se chtělo Spojené království
připojit ke slibně nastartovanému hospodářskému růstu zemí zakládající Šestky.

V roce 1961 tedy začalo jednání o tom, zda Společenství zahájí s uvedenými třemi
státy rozhovory o jejich vstupu do EHS. V roce 1962 se k žádosti o členství připojilo
též Norsko, Španělsko a Portugalsko. Ačkoliv se zpočátku zdálo, že rozhovory směřují
k úspěšnému konci, v roce 1963 francouzský prezident de Gaulle náhle oznámil, že odmítá v jednáních se Spojeným královstvím pokračovat. Druhé odmítnutí ze strany francouzského prezidenta přišlo v roce 1967, kdy Spojené království žádost o vstup podalo společně s Irskem, Dánskem a Norskem znovu (duben 1967). Hlavním důvodem francouzských
obav byl strach z toho, že by skrze Brity chtěly evropskou politiku ovlivňovat Spojené
státy, s nimiž mělo Spojené království vždy úzké vztahy. De Gaullovo rozhodnutí bylo
ovlivněno i skutečností, že v prosinci 1962 získalo Spojené království americký systém
jaderných střel Polaris. To jen posílilo jeho strach ze ztráty dominance Francie v Evropě
vyvolaný již i prostým faktem, že do té doby hrála Francie ve Společenství hlavní roli,
a najednou by o ni musela zápasit s jinou velkou a silnou zemí. De Gaulle také nemohl zapomenout na to, že ho během 2. světové války vlády USA i Spojeného království dlouhou
dobu přehlížely. Odpověď na otázku, proč v šedesátých letech nevstoupily do ES Irsko
a Dánsko, když se Francii „nelíbilo“ jen Spojené království, v sobě ukrývá povaha tehdejšího vyjednávacího procesu: všechny tři přihlášky byly vyjednávány v jednom balíku
a bez neúčasti UK nehodlaly vstupovat do Společenství ani ostatní země.23
Historický přehled šedesátých let 20. století poukázal na první výrazný úspěch evropského integračního procesu, kterým bylo (samozřejmě kromě samotné existence
tří Společenství) dokončení prvního významného propojení ekonomik členských států
prostřednictvím celní unie. Od roku 1968 proto platí, že chce-li kdokoliv prodat v ES
zboží z nečlenské země, musí na hranicích ES zaplatit jednotné clo. Současně došlo
23

Srovnejte postup, který byl zvolen při rozšiřování Evropské unie o deset nových členských
států v roce 2004. V tomto případě schvalovaly stávající členské státy (v té době EU–15) při-
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i k odstranění celních a množstevních bariér obchodu mezi členskými státy. Dalším
krokem, který byl podle Smlouvy o založení EHS naplánovaný, bylo zavedení volného
pohybu osob, služeb a kapitálu. K tomu ale tak brzy nedošlo, mimo jiné i kvůli první
velké krizi integračního uskupení. Tuto krizi vyvolalo právě francouzské veto, které
ukončilo několikaleté úsilí států žádajících o vstup. Ostatní členské státy byly francouzským postojem tak nepříjemně zaskočeny, že s touto zemí dlouho nedokázaly najít společnou řeč a posouvat integraci dále. K tomu pochopitelně přispělo i další francouzské
„extempore“ v polovině šedesátých let – politika prázdné židle. V sedmdesátých letech
byla stagnace prohloubena celosvětovou hospodářskou krizí způsobenou ropnými šoky
a toto období vešlo ve známost jako období tzv. eurosklerózy.

1.4 Sedmdesátá a osmdesátá léta – od eurosklerózy
k jednotnému vnitřnímu trhu
Předchozí odstavec poukázal na nejvýraznější faktory, které následně ovlivnily vývoj evropské integrace v sedmdesátých a na začátku osmdesátých let minulého století.
První skupinu tvořily faktory vnitřní – napjaté vztahy mezi členskými státy po dvojím
francouzském vetu britského členství a obstrukcích v Radě, kdy se Francie půl roku
neúčastnila jejího zasedání, a vzhledem ke stávajícímu jednomyslnému hlasování ji
tak zablokovala. Druhým okruhem byly vnější faktory, jimiž myslíme jednak napjaté
vztahy mezi zeměmi západní a východní – komunistické – Evropy, ale také ropné šoky,
které v různé míře pocítil celý svět. Zásadní události evropského integračního procesu
sedmdesátých a osmdesátých let identifikuje následující přehled.
Události evropské integrace v sedmdesátých a osmdesátých letech
1973: První rozšíření: Spojené království, Irsko a Dánsko vstupují do ES (1. 1. 1973).
1979: Vznik Evropského měnového systému (EMS) – více viz podkapitola 2.5.
První přímé volby do Evropského parlamentu (7.–10. 6. 1979): první krok
k odbourání tzv. demokratického deficitu – více v podkapitole věnující se
budoucnosti EU.
1981: Druhé rozšíření: Řecko přistupuje k ES (1. 1. 1981).
1985: Schengenská dohoda (14. 6. 1985).
1986: Třetí rozšíření: Portugalsko a Španělsko členskými státy ES (1. 1. 1986).
Jednotný evropský akt (17. a 28. 2. 1986).
1988: Navázání diplomatických styků mezi ES a ČSSR.
stoupení nových zemí v jednom celku. Účelem bylo zabránit případům, kdy by některé státy
odmítly schválit vstup některé země z východní Evropy (například ze strachu z přílivu levné
pracovní síly). Tímto „balíkovým“ způsobem schvalování se stávající státy ocitly v situaci, že
neschválení vstupu jedné země automaticky znamenalo odmítnutí vstupu všech zemí, a tedy
zastavení celého procesu přistupování.
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Vraťme se však ještě jednou k událostem ve světové ekonomice, které výrazným
způsobem ovlivnily dynamiku evropského integračního procesu. Tím byly především
ropné krize a s nimi spojená ekonomická recese světové ekonomiky. První ropnou krizi
70. let vyvolala tzv. Jomkipurská válka, při níž 6. října 1973 Sýrie a Egypt přepadly
Izrael. Ceny ropy vzrostly z 3,24 dolaru za barel v roce 1973 na 11,60 dolaru za barel
v následujícím roce. Převrat v Íránu v roce 1979 spolu s nepokoji v Saúdské Arábii,
sovětskou okupací Afghánistánu a válkou mezi Íránem a Irákem (1980) společně přivodily druhou ropnou krizi, při níž se cena zvýšila z 13,39 dolaru za barel na 36,68 dolaru
v roce 1980 (Middle East Quarterly, 2003). Oba ropné šoky jsou zachyceny v grafu 1.
Výrazný dopad na evropské hospodářství dokládá naprostá závislost Evropy na dovozu
ropy. V roce 1973 tvořil dovoz ze třetích zemí 97 % ropné spotřeby ES. V roce 2000
i přes snahu o diverzifikaci a nalezení vlastních zdrojů tvořil dovoz ze třetích zemí stále
více než jednu polovinu celkové spotřeby (Foundation Robert Schuman, 2004). V této
souvislosti můžeme poznamenat, že v reakci na uvedené ropné šoky došlo na přelomu
70. a 80. let k prvním významnějším pokusům o diversifikaci v zásobování surovinami
v oblasti energetiky. Společenství se začalo v importech orientovat od zemí Blízkého
a Středního východu i směrem na Sovětský svaz.
Graf 1: Vývoj ceny ropy v období 1970–1989, ceny jsou uvedeny v USD daného roku

Zdroj: BP (2005)

Jelikož ceny ropy výrazně ovlivňují náklady výroby, vedlo několikanásobné zvýšení
její ceny k hospodářským problémům většiny vyspělých ekonomik. Po období dynamického růstu v celém poválečném období to byl jak pro politiky, tak pro obyvatele
velký psychologický šok. Téměř nikdo již nepočítal s tím, že k něčemu podobnému
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může dojít. Ačkoliv projekt budování celní unie24 byl považován všemi zúčastněnými
zeměmi za velmi přínosný, neexistovala nadále ochota pokračovat v integračním úsilí
směrem ke společnému trhu. V okamžiku hospodářských obtíží se vlády členských
států uchýlily k tradičním ochranářským metodám a většinou reagovaly na vzniklou
situaci uzavíráním se mezinárodní spolupráci a hledáním vnějších viníků a nepřátel, na
něž se těžkosti mohou svést. Naopak projekt budování společného trhu (tedy zajištění
volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu přes hranice členských států) plánovaný
ve Smlouvě o založení EHS vyžadoval odstraňování bariér a silnou chuť ke vzájemné
spolupráci. Ani jednoho se v tehdejším Společenství z důvodů uvedených výše nedostávalo. Časový úsek od první ropné krize do začátku osmdesátých let, kdy došlo
k obnovení ekonomického růstu a ochotě členských států spolupracovat při budování
silného ekonomického celku, je označováno jako období „eurosklerózy“. Je charakteristické tím, že dosažený stav integrace byl zafixován v podobě funkční celní unie bez
ochoty členských států pokračovat v integračním úsilí směrem k budování společného
trhu. Na druhou stranu nelze konstatovat, že sedmdesátá a osmdesátá léta byla z pohledu integračního procesu zcela nezajímavá. Výsledkem tří kol rozšiřování byl nárůst
členských zemí ze šesti na dvanáct. Pojďme se proto nyní podívat, čím byla jednotlivá
kola rozšíření charakteristická a jaký dopad měla na fungování ES.
1.4.1 První rozšíření Evropského společenství
Po dvou neúspěšných pokusech Spojeného království, Irska, Dánska a Norska dosáhnout v šedesátých letech členství v ES musely tyto státy počkat až na de Gaullovu
rezignaci v roce 1969. Úřadu francouzského prezidenta se poté ujal Georges Pompidou.
Vyjednávání o podmínkách členství těchto zemí začala 30. června 1970 a byla ukončena podpisem přístupové smlouvy 22. ledna 1972. Pompidou byl spolu s německým
kancléřem Willy Brandtem zastáncem rozšíření o Spojené království, což mělo Společenství dodat většího respektu a vlivu na mezinárodní scéně. Jestliže se již poněkolikáté bavíme o společném postupu Spojeného království, Irska, Dánska a Norska, je třeba
zdůraznit, že nešlo o shodu náhod, že právě tyto země chtěly vstoupit do ES současně.
Spojené království bylo pro Irsko a Dánsko největším obchodním partnerem. Jestliže
by do ES vstoupila jen jedna ze stran, znamenalo by to pro jejich další vzájemný obchod
velkou nevýhodu. V tuto chvíli necháme na čtenářích, aby nad důvodem této nevýhody
popřemýšleli sami, v knize se tomuto tématu budeme blíže věnovat v kapitole 2.
Na tomto místě ještě musíme dodat, že ačkoliv bylo jednání o podmínkách členství v ES úspěšně uzavřeno se čtyřmi zeměmi, v roce 1973 se k ES připojily jen
tři z nich. Norské všelidové hlasování vyznělo v neprospěch vstupu. Hlavním důvodem byl strach norských rybářů a farmářů z dopadů vstupu do ES právě na jejich sektory. Ačkoliv je politikám EU věnována samostatná kapitola 4, můžeme
podotknout, že norští farmáři se těší větším dotacím než farmáři v ES, takže by na
24

Formálně došlo ke vzniku celní unie s volným pohybem zboží mezi členskými státy a společným celním sazebníkem v roce 1968.
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vstupu do Společenství většinou prodělali. Rybáři by zase museli zpřístupnit svá
loviště také rybářům z ostatních členských států a vzhledem k významu rybolovu
pro hospodářství Norska by to byl velmi citelný zásah. Z Šestky se proto nestala
Desítka, na toto označení bylo nutné počkat až do roku 1981. V roce 1973 se Společenství začalo neoficiálně nazývat Devítkou, což opět dokumentujeme na mapě
zachycující první rozšíření.
Obrázek 3: Evropská Devítka

Autor: Alain Boulaz (2005)
Legenda: BE – Belgie, DK – Dánsko, DE – Německá spolková republika, FR – Francie,
IE – Irsko, IT – Itálie, LU – Lucembursko, NL – Nizozemsko, UK – Spojené království.

Nás bude nadále zajímat pohled na první roky členství Spojeného království v ES.
Britové byli vždy velmi skeptičtí k myšlence evropské integrace, zvláště pak v politické oblasti. Podívejme se tedy, jestli jejich vstup do ES toto negativní vidění rozptýlil, zvlášť když jsme si přiblížili jeden z hlavních motivů, který Brity do ES přivedl:
zhoršující se postavení jejich hospodářství ve srovnání s rostoucími ekonomikami
Šestky.
Box 8: Jak se vedlo Spojenému království po vstupu do ES?
Spojené království vstupovalo do ES v situaci, kdy jeho roční hospodářský růst dosahoval (začátek sedmdesátých let) zhruba 2 %, zatímco v zemích Šestky přesahoval
i 4 %. Také inflace dosahovala hodnot kolem 9 %, zatímco v zemích ES byla obvyklá
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inflace na úrovni 5 %. Proto se od členství v EHS očekával impulz skomírající ekonomice. Shodou okolností ale došlo k již zmíněným ropným šokům, které silně negativně
ovlivnily vývoj světového hospodářství. Místo světlých zítřků tak Britové procitli do
ještě výraznějšího poklesu hospodářství, rostoucí inflace i nezaměstnanosti. Inflace se,
podobně jako v celém světě, podstatně zvýšila: ve Spojeném království z 9,2 % v roce
1973 na 16 % v roce 1974 – o rok později dokonce až na 24,2 % (DSI, 2005). Nezaměstnanost vzrostla z úrovně kolem 4 % v roce 1973 na téměř 6 % v roce 1977, v roce
1984 dosáhla 12 % (Office of National Statistics, 2005). Očekávání vystřídalo zklamání, které jen upevnilo tradiční britskou euroskepsi. Na druhou stranu došlo k významnému posunu ve směřování britského zahraničního obchodu, protože se značně posílila
obchodní výměna se zeměmi ES (viz následující tabulka).
Období

1962

1970–72

1973–75

1979–81

Podíl ES-6 na
britském vývozu

19,8 %

21,8 %

25,1 %

34,0 %

Podíl ES-6 na
britském dovozu

15,8 %

22,3 %

28,6 %

36,6 %

Zdroj: Statistical Service of the Department of Industry and Trade (1983)

Dalším zajímavým momentem bylo referendum o setrvání v ES, které britská vláda vypsala v roce 1975, dva roky po vstupu do Společenství. Důvodem byla změna vlády
a její požadavek na znovuprojednání podmínek dojednaných před rokem 1973. Britové
byli nespokojeni především se svou rozpočtovou pozicí. Do evropského rozpočtu hodně
platili, a málo z něj dostávali. Příčinou byla hlavně společná zemědělská politika, která
v té době představovala kolem 75 % rozpočtu ES (Evropská komise, 2000) a Britové z ní
získávali poměrně málo peněz. Vzhledem k tomu, že Spojené království bylo v té době
jednou z nejchudších členských zemí, a naopak do společného rozpočtu přispívalo po
Německu druhou nejvyšší částkou, vnímalo své rozpočtové zatížení jako nepřiměřeně
vysoké.25 Ačkoliv k žádné změně rozpočtových pravidel nedošlo, Britové se v referendu
nakonec 67,2 % hlasů vyjádřili pro setrvání v ES (Fiala a Pitrová, 2002, s. 99).
Rozpočtová otázka však zůstala „viset ve vzduchu“. Poté, co se britskou premiérkou
stala Margaret Thatcherová, vymohla si tato velmi pragmatická politička na summitu
nejvyšších představitelů členských zemí ve Fontainebleau v roce 1984 v jednom z nejznámějších projevů v historii novodobé evropské integrace nápravu rozpočtové pozice

25

Spojené království příliš nevyužívalo dotace ze společné zemědělské politiky, protože se již od
roku 1846 otevřelo levnějším dovozům a díky intenzivnímu využívání zemědělské techniky se
současně zvyšovala efektivita britských farem i za cenu klesající zaměstnanosti v zemědělství.
Kvůli vysokému objemu obchodu se zeměmi Commonwealthu naopak Spojené království do
rozpočtu ES hodně odvádělo ve formě dovozních cel a poplatků.
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Spojeného království. Při jednání prezidentů a předsedů vlád členských států bušila
svojí kabelkou o stůl a volala: „Chci zpět své peníze!“ (I want my money back). A skutečně zajistila pro Spojené království jednorázové vrácení 1 miliardy ECU coby náhradu za předchozí nepřiměřeně vysoké příspěvky do společného rozpočtu. Dále mělo
UK ročně dostávat 66 % rozdílu mezi svými platbami z DPH do rozpočtu a celkovými
příjmy z rozpočtu ve svůj prospěch.
Můžeme tedy uzavřít, že britské vnímání připojení k ES bylo spíše negativní a až po
mnoha letech dokázala britská vláda prosadit změny, které z pohledu její země učinily
členství ve Společenství výhodnější.

1.4.2 Druhé rozšíření Evropského společenství
Řecko požádalo o členství v ES již na konci padesátých let, ale s ohledem na za
ostalost svého hospodářství získalo jen statut přidruženého člena (McCormick, 1999,
s. 72). Přibližování se plnému členství bylo v květnu roku 1967 přerušeno vojenským
převratem a následným zavedením plukovnického režimu. Evropské společenství totiž na rozdíl například od EZVO bezpodmínečně požaduje, aby jeho členské státy
respektovaly demokratický model vlády. Plukovnický režim v Řecku padl až v roce
1974. Členské státy s Řeckem okamžitě zahájily předvstupní rozhovory, aby podpořily rozvíjející se demokracii v zemi. Dne 1. ledna 1981 se Řecko stalo desátým
členským státem ES.
1.4.3 Schengenská dohoda
Kromě rozšíření o Řecko a později též o Portugalsko a Španělsko čekalo Společenství v osmdesátých letech také prohloubení integrace představující kvalitativní změnu
spolupráce: vytvoření tzv. schengenského prostoru. Jde o sdružení evropských států,
které se mezi sebou dohodly na společném cíli – zrušení kontrol osob na vnitřních hranicích včetně letišť a přístavů, sladění vízové a azylové politiky a založení společného
pátracího a informačního počítačového systému (SIS – Schengen Information System)
na pomoc v boji proti kriminalitě a drogám. Kontroly na vnějších hranicích (se třetími
zeměmi) samozřejmě zůstaly zachovány.
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Obrázek 4: Evropská Desítka

Autor: Alain Boulaz (2005)
Legenda: BE – Belgie, DK – Dánsko, DE – Německá spolková republika, EL – Řecko,
FR – Francie, IE – Irsko, IT – Itálie, LU – Lucembursko, NL – Nizozemsko,
UK – Spojené království.
Box 9: Preambule Schengenské dohody
Vlády Belgického království, Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky,
Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království (dále „strany“),
VĚDOMY SI toho, že je třeba, aby se stále užší spojenectví národů členských států
Evropských společenství projevilo v možnosti volného překračování vnitřních hranic pro všechny státní občany členských států a ve volném pohybu zboží a služeb,
ve snaze upevnit solidaritu mezi svými národy odstraněním překážek bránících volnému pohybu na společných hranicích států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové
republiky Německo a Francouzské republiky,
MAJÍCE na paměti pokrok, kterého již Evropská společenství dosáhla pro zajištění
volného pohybu osob, zboží a služeb,
VEDENY vůlí dosáhnout zrušení kontrol na společných hranicích při pohybu státních
občanů členských států Evropských společenství a usnadnit pohyb zboží a služeb,
MAJÍCE na paměti, že k provádění této dohody mohou být nezbytná legislativní opatření, která bude třeba v souladu s ústavami signatářských států předložit národním parlamentům,
S PŘIHLÉDNUTÍM k prohlášení Evropské rady ve Fontainebleau z 25.–26. června 1984
o zrušení policejních a celních formalit na vnitřních hranicích pro pohyb osob a zboží,
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S PŘIHLÉDNUTÍM k dohodě uzavřené v Saarbrückenu dne 13. července 1984 mezi
Spolkovou republikou Německo a Francouzskou republikou,
S PŘIHLÉDNUTÍM k závěrům přijatým 31. května 1984 po schůzce ministrů dopravy
států Beneluxu a Spolkové republiky Německo v Neustadtu-Aischi,
S PŘIHLÉDNUTÍM k memorandu vlád Hospodářské unie Beneluxu ze dne 12. prosince 1984, předanému vládám Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky,
SE DOHODLY takto...
Zdroj: Schengenská dohoda (1985), zvýraznění tučným písmem přidáno autorem.

Historie vytváření prostoru bez kontroly osob na vnitřních hranicích sahá do roku
1984, kdy byla mezi Francií a Německem sjednaná tzv. Saarbrückenská dohoda reagující na protesty řidičů kamionů proti velkým zdržením na společných hranicích.
K tomuto modelu se podepsáním první Schengenské dohody v lucemburském Schengenu (14. června 1985) připojily Belgie, Nizozemsko a Lucembursko.26 Dohoda, jejíž
preambuli přináší box 9, byla tehdy vytvořena ještě mimo rámec ES a byla dobrovolná. Následně se k dohodě přidaly Itálie (27. listopadu 1990), Portugalsko a Španělsko
(25. června 1991), Řecko (6. listopadu 1992), Rakousko (28. dubna 1996) a Dánsko,
Finsko, Švédsko (19. prosince 1996). Na základě úmluvy z 19. prosince 1996 z Lucemburku se přidruženými státy staly Island a Norsko. K datu 21. prosince 2007 se součástí Schengenu staly Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta,
Polsko, Slovensko a Slovinsko. U Bulharska a Rumunska se předpokládá vstup v roce
2011. Amsterodamská smlouva z roku 1997 ponechává Spojenému království a Irsku
vzhledem k jejich mnohaletým zvláštním úpravám cestování (tzv. společný prostor cestování) možnost provádět na svých hranicích s jinými členskými státy kontroly osob,
které chtějí vstoupit na Britské ostrovy. Pokud jde o občany mimo EU, může Spojené
království dokonce provádět jakékoli kontroly, nejen dokladů. Dne 19. června 1990
podepsaly signatářské státy Schengenské dohody tzv. Schengenskou prováděcí úmluvu.
V platnost vstoupila 26. března 1995. Stanovuje pravidla pro překračování vnitřních
a vnějších hranic, vízovou a azylovou politiku, policejní spolupráci (včetně přeshraničního pronásledování a sledování pachatele) a právní pomoc v trestních věcech. Nejdůležitější opatření Schengenských dohod zahrnují:
kontrol na vnější hranice a společné stanovení podmínek pro jejich pře přesunutí
kračování,

 oddělené odbavování cestujících schengenského prostoru,
podmínek pro vstup a udělování krátkodobých víz, stanovení pravi harmonizace
del žádosti o azyl,
26

Od 15. června 1985 auta projížděla nižší rychlostí a probíhaly jen namátkové kontroly. Až po
jisté zkušební lhůtě se kontroly zrušily zcela.
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 koordinace za účelem ostrahy vnějších hranic (jednotný výcvik personálu),
ohlašování státních příslušníků třetích zemí, kteří cestují z jednoho člen povinné
ského státu do druhého,
 zavedení práva a podmínek přeshraničního sledování a pronásledování osob,
spolupráce trestních soudních orgánů úpravou pružnější extradice (vydá posílení
vání občanů jednoho členského státu pro stíhání v jiném členském státu, v němž
se dopustil trestného činu).

My v tuto chvíli můžeme pouze konstatovat, že stav, kdy nedochází k fyzické kontrole osob na hranicích mezi dvěmi členskými státy, se kterým se setkáte při vašich cestách po zemích EU, je poměrně nedávnou historickou skutečností. Nyní se ale pojďme
podívat na třetí rozšíření o Španělsko a Portugalsko, někdy s ohledem na geografickou
polohu těchto dvou zemí označované jako „středomořské“.
1.4.4 Třetí rozšíření Evropského společenství
Podobně jako Řecko, také Portugalsko a Španělsko vyjádřily zájem o vstup do ES
poměrně záhy, v roce 1962 (McCormick, 1999, s. 72). Avšak s ohledem na diktátorské
režimy, které v té době vládly v obou zemích, byla jejich žádost o vstup zamítnuta.27 Až
poté, co byl v Portugalsku v roce 1973 svržen Marcelo Caetano a ve Španělsku v roce
1975 zemřel Francisco Franco, zahájila s nimi Společenství na konci sedmdesátých let
vyjednávání o členství. Obě země byly ve srovnání s původní Šestkou velmi chudé, ale
stejně jako v případě Řecka převážila i zde snaha podpořit nově se rodící demokracie na
Pyrenejském poloostrově a 1. ledna 1986 oba státy vstoupily do ES, čímž jeho členskou
základnu rozšířily na 12 zemí.
Stejný postup byl zvolen i při historicky největším rozšíření Evropské unie v roce
2004, kdy byly státy ze střední a východní Evropy bezprostředně po pádu zdejších komunistických vlád ubezpečeny, že jakmile projdou základními správními a ekonomickými reformami, budou přijaty do EU. Šlo tedy jednoznačně o politické gesto.

27

Již od svého založení si kladly členské státy jako podmínku členství existenci parlamentní demokracie, dodržování práv menšin a lidských práv. Země nesplňující toto kritérium se nemohly stát
plnoprávnými členy Společenství. Později, v devadesátých letech, se toto pravidlo stalo součástí
formálního požadavku na kandidátské země označovaného jako „Kodaňská kritéria“.
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Obrázek 5: Evropská Dvanáctka

Autor: Alain Boulaz (2005)
Legenda: BE – Belgie, DK – Dánsko, DE – Německá spolková republika, EL – Řecko, ES
– Španělsko, FR – Francie, IE – Irsko, IT – Itálie, LU – Lucembursko, NL – Nizozemsko,
PT – Portugalsko, UK – Spojené království.

1.4.5 Jednotný evropský akt
Období eurosklerózy28, které jsme si zasadili do druhé poloviny sedmdesátých let
a první poloviny let osmdesátých, končí podpisem Jednotného evropského aktu (JEA),
jehož hlavním cílem bylo vytvořit do konce roku 1992 jednotný vnitřní trh. Jedná se
tedy o nový impulz evropské integraci, který navazuje na dokončení celní unie ve druhé polovině šedesátých let. Konečně mělo dojít k naplnění závazku stanoveného již
Smlouvou o založení EHS, kterým bylo dosažení volného pohybu zboží, osob, služeb
a kapitálu. Cíl zůstal, jen název se změnil ze společného na jednotný vnitřní trh.

28

Časově je období „eurosklérozy“ vymezeno formálním vznikem celní unie v roce 1968 a podpisem Jednotného vnitřního aktu. Jednalo se tedy o téměř 18 let, během kterých se z pohledu
dimenze prohlubování integračního procesu téměř nic podstatného nezměnilo. Vzpomeňte si
na tuto etapu evropské integrace v souvislosti s reakcemi politiků a komentátorů na neúspěch
ratifikačního procesu Ústavy pro Evropu v roce 2005. Zpomalení dynamiky integračního procesu ještě neznamená jeho definitivní konec. Jen si musí počkat na „příznivější“ politické
a ekonomické časy.
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Box 10: Preambule Jednotného evropského aktu
Jeho Veličenstvo král Belgie, Její Veličenstvo královna Dánska, prezident Spolkové
republiky Německo, prezident Řecké republiky, jeho Veličenstvo král Španělska, prezident Francouzské republiky, prezident Irska, prezident Italské republiky, Jeho královská Výsost velkovévoda Lucemburska, Její Veličenstvo královna Holandska, prezident
Portugalské republiky, Její Veličenstvo královna Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska,
VEDENI vůlí pokračovat v díle počatém na základě smluv zakládajících Evropská společenství a přetvořit celek vztahů mezi svými státy na Evropskou unii v souladu se
slavnostní Stuttgartskou deklarací z 19. června 1983,
ROZHODNUTI uskutečnit tuto Evropskou unii na základě: za prvé Společenství fungujících podle svých vlastních pravidel, za druhé evropské spolupráce mezi signatářskými státy ve sféře zahraniční politiky a vybavit tuto unii prostředky nezbytnými
pro fungování,
ODHODLÁNI společně pracovat k podpoře demokracie na základě základních práv
přiznaných v ústavách a v zákonech členských států, v Úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod a v Evropské sociální chartě, zejména svobody, rovnosti
a sociální spravedlnosti,
PŘESVĚDČENI, že evropská myšlenka, výsledky dosažené v oblasti ekonomické integrace a politické spolupráce a potřeba dalšího pokroku odpovídají přáním demokratických národů Evropy, pro něž Evropský parlament volený na základě všeobecného
volebního práva je nezbytným prostředkem vyjádření,
VĚDOMI SI odpovědnosti spočívající na Evropě, aby se snažila stále více mluvit
jedním hlasem a jednat důsledně a solidárně k účinnější ochraně svých společných
zájmů a nezávislosti, zejména ukázat principy demokracie a dodržování práva
a lidských práv, jimž jsou oddáni, tak aby mohli společně přicházet se svým vlastním
příspěvkem k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti v souladu se závazkem,
který na sebe vzali v rámci Charty OSN,
ODHODLÁNI zlepšovat ekonomickou a sociální situaci rozšiřováním společných politických přístupů a sledováním nových cílů a zajišťovat hladší fungování Společenství
tím, že institucím umožní uplatňovat jejich pravomoci na základě podmínek co nejvíce
odpovídajících zájmům Společenství.
VZHLEDEM K TOMU, že hlavy států a vlád na své konferenci v Paříži ve dnech 19.–21.
října 1972 schválily jako cíl postupné uskutečňování hospodářské a měnové unie,
PŘIHLÍŽEJÍCE k příloze k závěrům předsedajícího Evropské radě v Brémách dne
6. a 7. července 1978 a k Rezoluci Evropské rady v Bruselu dne 5. prosince 1978 o zavedení Evropského měnového systému (EMS) a k otázkám s tím spojeným a poznamenávajíce, že v souladu s Rezolucí Společenství ústřední banky členských států učinily
řadu opatření zaměřených na uskutečňování měnové spolupráce,
SE ROZHODLI přijmout tento Akt.
Zdroj: Jednotný evropský akt (1986), zvýraznění tučným písmem přidáno autorem.
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Preambule JEA, jak ji zaznamenává box 10, hovoří také o přetvoření celku vztahů
mezi státy Evropských společenství na Evropskou unii.29 Smlouva o JEA také podpořila
používání hlasování kvalifikovanou většinou na úkor hlasování jednomyslného. Svou roli
zde sehrálo především rozšíření členské základny ES z původních šesti na dvanáct zemí.
Nalezení naprosté (jednomyslné) shody mezi 12 zeměmi již bylo oproti původnímu stavu
mnohem obtížnější. Dále nabyl na důležitosti Evropský parlament. Do té doby s ním
musela Rada jen konzultovat, ale nemusela jeho názor respektovat. JEA rozšířil pravomoc EP o tzv. spolupracující proceduru. I při ní měla poslední slovo Rada, ale v případě
nesouhlasu Parlamentu s návrhem legislativy ho mohla přehlasovat již jen jednomyslně.
Oficiálně též vznikla nová instituce – Evropská rada. Jde o nejvyšší orgán Společenství, v němž zasedají hlavy členských států a vlád (rozuměj prezidenti či předsedové
vlád) a předseda Komise. Evropská rada se má na tzv. evropských summitech scházet
nejméně každého půl roku a při té příležitosti se dojednávají základní body další spolupráce a dalšího směřování. Příkladem může být rozhodnutí zavést jednotnou měnu.
Konkrétní kroky směřující k tomuto cíli jsou pak rozpracovány experty a o těchto návrzích jednají ministři členských států v Radě.30
V Jednotném evropském aktu byl také vymezen jeden článek ohledně spolupráce
v oblasti zahraniční politiky. Podstatnější roli tato politika získala až ve Smlouvě o EU
z roku 1992, v JEA se členské státy v podstatě jen zavázaly, že se ještě před svým
konečným rozhodnutím budou vzájemně „informovat a radit o jakýchkoli zahraničněpolitických záležitostech všeobecného zájmu tak, aby zajistily, že jejich společný
vliv je uplatňován co nejúčinněji koordinací, sbližováním stanovisek a uskutečňováním společných kroků“. Státy se také zavázaly vyvarovat se jakéhokoliv kroku nebo
postoje, který by snižoval účinnost jejich soudržnosti v mezinárodních vztazích nebo
v mezinárodních organizacích.
Oblast spolupráce se oproti Smlouvě o založení EHS v JEA rozrostla o následující
politiky:

 Hospodářská a měnová politika,
 Výzkum a technologický rozvoj,
 Ochrana životního prostředí,
29

Je třeba říct, že pojmenování Evropská unie zaznělo skutečně již v Stuttgartské deklaraci
Evropského parlamentu z 19. června 1983, nicméně oficiální pojmenování svazku států dosavadních ES Evropskou unií přinesla až následná Smlouva o EU z roku 1992. Je možné říci, že
v JEA se jednalo o přípravu půdy pro nový název.
30
Nikoli Evropské radě, ale Radě ministrů, o níž byla vždy až dosud řeč. I v následujícím textu
budeme používat pojem „Rada“ pro označení Rady EU, dříve Rady ministrů. Pokud budeme
mít na mysli setkání prezidentů a premiérů, vždy budeme hovořit o Evropské radě.
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a sociální soudržnost (jak jsme již uvedli v podkapitole o Evropském
 Hospodářská
hospodářském společenství, náznak této politiky se objevil již ve Smlouvě o EHS,
ale oficiálně byla do zakládající smlouvy začleněna až Jednotným evropským aktem),

 Evropská spolupráce v oblasti zahraniční politiky.
Jednotný evropský akt byl první plošnou revizí Římských smluv, kdy se představitelé vlád po několika letech přešlapování a ekonomických problémů shodli na nutnosti
společného postupu a odbourání dalších obchodních bariér. Platit začal od 1. 7. 1987.

1.5 Devadesátá léta – příprava na společnou měnu
a největší rozšíření v dějinách
Po revolučních událostech roku 1989 začala léta devadesátá symbolicky sjednocením Německa a pokračovala přípravami na to, co bychom mohli s nadsázkou nazvat
sjednocením Evropy. Poprvé od konce 2. světové války, kdy byl kontinent rozdělen
ostnatým drátem na východní a západní část, se většině států v Evropě nabídla příležitost mírové spolupráce a spojenectví v nejširším slova smyslu. Podívejme se tedy
na události, které podobu evropské integrace v tomto desetiletí určovaly nejzřetelněji. Přitom však čtenáře upozorňujeme, že události bezprostředně se vztahující k přistupování České republiky do Evropské unie nejsou v této kapitole rozebírány. Je jim
věnovaná samostatná kapitola 6.
Události evropské integrace v devadesátých letech
1990

Sjednocení Německa (3. 10. 1990): když po pádu komunistických režimů ve
východní Evropě Německá spolková republika oznámila svůj záměr sjednotit se
s východním Německem, což dokládá obrázek 6, obávala se Francie očekávané
německé politické i hospodářské dominance. Proto přistoupila na prohlubování
spolupráce v politické a bezpečnostní oblasti v rámci ES, ale za předpokladu,
že se Německo zřekne své silné měny. Tím byl položen základ pro vytvoření
Hospodářské a měnové unie s jedinou měnou – eurem.

1991

Evropská (asociační) dohoda mezi ES a ČSFR (16. 12. 1991) s cílem
zavedení zóny volného obchodu s průmyslovým zbožím do 10 let (Evropská
dohoda mezi ES a samostatnou ČR byla podepsána 4. 10. 1993).

1992

Smlouva o Evropské unii – tzv. Maastrichtská smlouva (7. 2. 1992).
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1993

Kodaňská kritéria – Evropská rada na svém zasedání 22. 6. 1993 stanovila tři
požadavky na členství v EU. Kterákoliv země žádající o členství v EU musí
splnit následující požadavky:
•
musí se jednat o stát, který je stabilním demokratickým institucionálním
systémem zajišťujícím nadvládu práva, ochranu lidských práv, respektování
práv menšin;
•
jde o fungující tržní ekonomiku schopnou vypořádat se s konkurenčními
tlaky a tržními silami uvnitř EU;
•
je zajištěno začlenění legislativy ES (acquis communautaire) do národní
legislativy a garantována schopnost převzít závazky plynoucí z členství,
včetně ztotožnění se s cíli politické, hospodářské a měnové unie.

1994

Vytvoření Evropského hospodářského prostoru (k 1. lednu) mezi zeměmi
EFTA (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a EU. Švýcarsko se projektu
neúčastní, protože občané se v referendu (1992) k projektu vyjádřili záporně.

1995
1996
1997

Čtvrté rozšíření: Finsko, Rakousko a Švédsko členskými státy EU (1. 1. 1995).
ČR podává žádost o členství v EU (17. 1. 1996).
Amsterodamská smlouva (2. 10. 1997).
Zasedání Evropské rady v Lucemburku (13.–14. 12. 1997): rozhodnutí
o zahájení přístupových vyjednávání s Českou republikou, Maďarskem,
Polskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem.

1998

Oficiální zahájení přístupových jednání se státy střední a východní Evropy
a Kyprem – jednání o podmínkách členství (31. 3. 1998).

1999

Zavedení společné měny euro v bezhotovostním styku (1. 1. 1999)
– používání eura zatím jen na finančních trzích, při podnikových operacích,
v rámci vládních dluhopisů.
Zasedání Evropské rady v Helsinkách (10.–11. 12. 1999): rozhodnutí
o zahájení přístupových vyjednávání s Bulharskem, Litvou, Lotyšskem, Maltou,
Rumunskem a Slovenskem. Turecko získává statut země kandidující na členství
(kandidátská země), vyjádření závazku uzavřít jednání s nejpřipravenějšími
kandidáty do konce roku 2002. Připomeňme, že uzavření jednání neznamená
okamžitý vstup do Unie.

1.5.1 Smlouva o Evropské unii
Smlouva o EU, jejíž preambuli přináší box 11, zavedla pojem Evropská unie. Evropská unie je uskupení zastřešující jednak vše, co dosud bylo vytvořeno, tzn. všechna tři Společenství se všemi oblastmi spolupráce, které do té doby existovaly. Nově
pak přibyla Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) a Spolupráce v oblasti
spravedlnosti a vnitřních věcí (SSVV) navazující na Schengenskou dohodu ve věci
přistěhovalectví, víz a azylu. Tato struktura, nazývaná jako tzv. Maastrichtský chrám,
tak vytvořila tři základní pilíře. Charakter třípilířové struktury je podrobněji popsán
v kapitole 3.
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Obrázek 6: Přičlenění bývalé Německé demokratické republiky k Evropskému
společenství

Autor: Alain Boulaz (2005)
Legenda: BE – Belgie, DK – Dánsko, DD – Německá demokratická republika, DE –
Německá spolková republika, EL – Řecko, ES – Španělsko, FR – Francie, IE – Irsko, IT –
Itálie, LU – Lucembursko, NL – Nizozemsko, PT – Portugalsko, UK – Spojené království.
Box 11: Preambule Smlouvy o EU
Jeho Veličenstvo král Belgičanů, Její Veličenstvo královna Dánska, prezident Spolkové republiky Německo, prezident Řecké republiky, jeho Veličenstvo král Španělska,
prezident Francouzské republiky, prezident Irska, prezident Italské republiky, Jeho
královská Výsost velkovévoda Lucemburska, Její Veličenstvo královna Nizozemska,
prezident Portugalské republiky, Její Veličenstvo královna Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska
ROZHODNUTI vstoupit do nové etapy procesu evropské integrace zahájeného založením Evropských společenství,
PŘIPOMÍNAJÍCE dějinný význam překonání rozdělení evropského kontinentu
a potřebu vytvořit pevné základy podoby budoucí Evropy,
POTVRZUJÍCE svou oddanost zásadám svobody, demokracie a úcty k lidským
právům a základním svobodám a zásadám právního státu,
PŘEJÍCE SI prohloubit solidaritu mezi svými národy při respektování jejich historie,
kultury a tradic,
PŘEJÍCE SI dále posílit demokratickou povahu a efektivní fungování orgánů, a umožnit jim tak v jednotném institucionálním rámci lépe plnit úkoly, jež jim jsou svěřeny,
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ROZHODNUTI dosáhnout posílení a konvergence svých hospodářství a zavést hospodářskou a měnovou unii, jež v souladu s ustanoveními této smlouvy zahrnuje jednotnou a stabilní měnu,
ODHODLÁNI podporovat hospodářský a sociální rozvoj svých národů v rámci dotvoření vnitřního trhu a posilování soudržnosti a ochrany životního prostředí a provádět politiku, která bude zajišťovat, že rozvoj hospodářské integrace bude provázen
rozvojem ostatních oblastí,
ROZHODNUTI zavést společné občanství pro státní příslušníky svých zemí,
ROZHODNUTI provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku včetně budoucího vymezení společné obranné politiky, která by v určitém okamžiku mohla
vést ke společné obraně, a posilovat tak evropskou identitu a nezávislost v zájmu
podpory míru, bezpečnosti a pokroku v Evropě a ve světě,
POTVRZUJÍCE svůj cíl podporovat volný pohyb osob a zároveň zajišťovat bezpečnost a ochranu svého lidu tím, že do této smlouvy začlení ustanovení o spravedlnosti a vnitřních věcech,
ROZHODNUTI pokračovat v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům v souladu se zásadou subsidiarity,
SE ZŘETELEM k dalším krokům, jež je třeba učinit v zájmu dosažení pokroku v evropské integraci,
SE ROZHODLI založit Evropskou unii.
Zdroj: Smlouva o Evropské unii (1992), zvýraznění tučným písmem přidáno autorem.

Cíle Evropské unie logicky vyplývají z úvodního článku smlouvy:
vyvážený a trvale udržitelný hospodářský a sociální pokrok, zejmé podporovat
na vytvořením prostoru bez vnitřních hranic, posilováním hospodářské a sociální
soudržnosti a zavedením hospodářské a měnové unie s jednotnou měnou,

svou identitu na mezinárodní scéně, zejména prováděním společné
 potvrzovat
zahraniční a bezpečnostní politiky včetně budoucího vymezení společné obranné
politiky, která by v určitém okamžiku mohla vést ke společné obraně,

ochranu práv a zájmů státních příslušníků svých členských států zave upevňovat
dením občanství Unie,

 rozvíjet úzkou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
Poslání Evropské unie bylo Smlouvou definováno následovně:
„Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie
a prováděním společných politik nebo činností uvedených v článcích 3 a 3a podporovat
harmonický a vyvážený rozvoj hospodářských činností ve Společenství, trvalý a neinflač50
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ní růst respektující životní prostředí, vysoký stupeň konvergence hospodářské výkonnosti, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a kvality
života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.“

Zkusme se nyní zamyslet nad otázkou, která vnímavého čtenáře již jistě napadla,
a sice proč došlo k zavedení Společné zahraniční a bezpečnostní politiky spolu se Spoluprací v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí právě na počátku devadesátých let.
Mezi hlavními důvody můžeme bezpochyby zmínit zásadní zahraničněpolitické
události v Evropě a spuštění projektu budování jednotného vnitřního trhu. V roce 1989
došlo k rozpadu komunistického bloku, čímž se zcela změnila geopolitická i vojenská
rovnováha nejen v Evropě, ale i v celosvětovém měřítku. Státy ES cítily potřebu na tyto
události reagovat společně, aby potvrdily svoji ctižádost být významným světovým
nejen ekonomickým, ale též politickým hráčem. Devadesátá léta dvacátého století byla
ale navíc poznamenána dvěma významnými válečnými konflikty, do nichž se zapojily
také evropské státy. V roce 1991 zahájili spojenci pod vedením USA válečnou operaci
Pouštní bouře, jejímž cílem bylo přimět Irák k opuštění Kuvajtu obsazeného iráckou
armádou v srpnu roku 1990. Evropské státy se do vojenské operace, kterou předem
schválila OSN, aktivně zapojily pod velením Spojených států amerických. Evropské
společenství jako instituce v tomto konfliktu v podstatě nehrálo žádnou roli, protože
k tomu nemělo mandát, neboť zakládající smlouvy na instituce ES nepřenesly žádné
pravomoci v bezpečnostní politice. Již od konce 60. let se přitom hovořilo o posílení
politické dimenze evropského integračního uskupení, k čemuž by právě společná zahraniční a bezpečnostní politika výrazně přispěla. Neschopnost jednotné akce Evropských společenství v Iráku proto byla dalším impulsem ke zintenzivnění diskusí o podobě společné zahraniční politiky Společenství, která našla odezvu v zavedení společné
zahraniční a bezpečnostní politiky ve Smlouvě o Evropské unii.
Rok 1991 však přinesl ještě jeden významný stimul k posílení spolupráce v této
oblasti: rozdmýchání válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii.31 Přestože také tento
konflikt vznikl ještě před podpisem Smlouvy o Evropské unii, vystupovalo ES navenek velmi ambiciózně: předseda Evropské komise Jacques Delors přes média vzkázal
„My nezasahujeme do amerických záležitostí. Doufáme, že Američané prokáží dostatek respektu nezasahovat do těch našich“ (Mowle, 2006, s. 118). A skutečně, po útoku jugoslávské armády na Slovinsko, které před tím vyhlásilo samostatnost, poskytlo
ES v červenci 1991 platformu pro vyjednání příměří mezi oběma stranami. ES dokonce poslalo pozorovatele k monitorování dodržování podmínek příměří. Tím však úspěchy Společenství ve snaze samostatně urovnat nepokoje v bývalé Jugoslávii skončily.
Příměří z listopadu 1991 a pak veškerá další již byla vyjednána Organizací spojených
národů. Nejednotnost pozic zaujímaných zeměmi ES se snad nejvíce ukázala při rozhodování, zda uznat nezávislost Chorvatska a Slovinska. Nejen USA, ale též Spojené
království, Francie a Nizozemsko nezávislost uznat nechtěly, ale souhlasily se zřízením
31

První skutečný válečný konflikt na evropském kontinentu od konce 2. světové války, a to jen
zhruba 1 200 km od Paříže a Berlína.
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komise, která by tuto otázku posoudila. Naopak Německo, Belgie, Itálie a Dánsko byly
pro uznání nezávislosti a Německo pak jednostranně, bez ohledu na ostatní státy ES
a bez ohledu na závěry zmíněné komise, v prosinci 1991 prohlásilo, že má v plánu nezávislost obou zemí v lednu 1992 uznat. Zbývající státy se, postaveny před hotovou věc,
rozhodly nezávislost Chorvatska a Slovinska uznat také. V únoru již jak ES, tak i USA,
uznaly též nezávislost Bosny. Ještě v průběhu let 1992 až 1994 se Evropská unie snažila
dosáhnout příměří znesvářených stran prostřednictvím organizování mírových konferencí a uvalováním sankcí na Srbsko a Černou horu, které se výsledkům konferencí odmítaly
podřídit. Ale po útoku Srbů na Sarajevo v roce 1994 již Evropská unie uznala nutnost
použití vojenské síly a předala řešení konfliktu do rukou NATO (Smith, 2002). To neznamenalo, že by se evropské státy z Balkánu stáhly. Naopak – některé evropské země
vedené Francií prosazovaly použití nejen leteckých útoků, ale též pozemních sil, což
USA v obavě ze ztrát na životech ve válce, která se jich bezprostředně netýkala, odmítaly.
Nicméně již nešlo o postoj Unie jako celku, ale jen některých z členských států.
Uvedené dva příklady válečných konfliktů z první poloviny 90. let ukázaly, že
Evropská unie v nich nedokázala vystupovat dlouhodobě jednotně. Velkou roli v tom
bezpochyby sehrál i fakt, že společná zahraniční a bezpečnostní politika EU se v té
době teprve rodila. Nicméně ani další dvě vojenské akce v Afghánistánu (2001) a Iráku
(2003) zatím neprokázaly připravenost členských států EU řešit zahraniční vojenské
operace společně.
A proč spolupráce v oblasti justice a vnitra? Posun ve spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí byl vyvolán hlavně vytvořením jednotného vnitřního trhu
zahrnujícího též volný pohyb osob. Mezi členskými státy byly odstraněny kontroly na
vnitřních hranicích, takže každý člověk, který se nacházel na území některého členského státu, se mohl volně pohybovat po území všech ostatních členských států. Kvůli
zajištění bezpečnosti v takto velkém otevřeném prostoru bylo zapotřebí zintenzivnit
spolupráci policejních a justičních složek všech států, aby mohly proti narušitelům bezpečí a spravedlnosti postupovat koordinovaně. Podstatným prvkem třetího pilíře byl
Schengenský systém s posílenou ostrahou vnějších hranic EU. Více se o SZBP a SSVV
dozvíte v kapitole 4.
Z cílů a poslání Evropské unie je zřejmé, že rozšíření záběru činností EU nespočívalo jen ve vytvoření druhého a třetího pilíře. Kvalitativní a kvantitativní posun nastal
také v prvním pilíři. Zcela zásadní bylo zakotvení volného pohybu zboží, služeb, osob
a kapitálu napříč celou Evropskou unií, což našlo odezvu a reálné naplnění ve spuštění
jednotného vnitřního trhu od 1. ledna 1993, o němž najdete podrobné informace v podkapitole 4.2.1. Na tomto místě také stručně vymezíme nové oblasti spolupráce mezi
členskými státy EU – každé z nich bude věnován prostor v kapitole 4:

 Průmyslová politika,
 Transevropské sítě,
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 Veřejné zdraví,
 Ochrana spotřebitele,
 Všeobecné a odborné vzdělávání a mládež,
 Kultura,
 Rozvojová spolupráce,
zahraniční a bezpečnostní politika (podstatně rozšiřující evropskou spo Společná
lupráci v oblasti zahraniční politiky zmíněnou v JEA),
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí postavená na koordinaci vízo Spolupráce
vé, přistěhovalecké a azylové politiky a spolupráci soudů.
Smlouva o EU dále výrazně rozpracovala především budování hospodářské a měnové unie. Navrhla přesný scénář přechodu k jednotné měně, o němž podrobně hovoří
podkapitola 4.1.3 věnovaná společné měnové politice.
Zřízeny byly nové instituce: Účetní dvůr provádějící kontrolu účetnictví a Výbor
regionů, což je poradní orgán tvořený zástupci regionálních a samosprávných celků.
Vytvoření Výboru regionů odráželo rostoucí důležitost politiky hospodářské a sociální
soudržnosti, často nazývané jako regionální a strukturální politika.
U Jednotného evropského aktu jsme uvedli, že role Parlamentu byla posílena zavedením tzv. spolupracující procedury. Rada přestala Parlament ve vymezených oblastech
jen konzultovat, ale musela ho i respektovat v tom smyslu, že nesouhlas Parlamentu
mohl být Radou přehlasován pouze jednomyslně. Smlouva o EU posílila pozici Parlamentu ještě více: zavedla spolurozhodovací proceduru. Při ní už Parlament nemůže
být Radou přehlasován ani jednomyslně. V definovaných případech tak nelze vydat
legislativu, na níž by se Rada s Parlamentem neshodla.
Nyní se ještě zastavíme u dvou pojmů, které se poprvé objevily právě ve Smlouvě
o EU a na něž se v dalším textu budeme odvolávat. Je proto více než vhodné oba pojmy
vysvětlit. Jde o zavedení občanství Unie a zásadu subsidiarity. Definice zásady subsidiarity je podle Smlouvy o EU (1992) následující:
„Společenství jedná v mezích pravomocí svěřených mu touto smlouvou a cílů v ní stanovených. V oblastech, které nespadají do jeho výlučné pravomoci, vyvíjí v souladu
se zásadou subsidiarity Společenství činnost pouze tehdy a do té míry, pokud sledovaných cílů nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto, z důvodu
jejich rozsahu či účinků, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství. Činnost
Společenství nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů této smlouvy.“
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Překladem do srozumitelnějšího jazyka zjistíme, že instituce EU mají (a musí) rozhodovat v těch případech, když je ve smlouvě jasně uvedeno, že v těchto případech
rozhodovat mají (a musí). Pokud to u některých oblastí takto jednoznačně smlouva neuvádí, má se rozhodnutí provést na té úrovni (místní, národní, evropské), na které je to
nejvýhodnější (ať už co do finančních nákladů nebo časové náročnosti). To má na mysli
preambule, když říká, že rozhodnutí jsou přijímána co nejblíže občanům v souladu se
zásadou subsidiarity. Zásada subsidiarity proto zajišťuje, že na sebe evropské instituce
nebudou přebírat veškerá rozhodnutí. A naopak v těch oblastech, kde by se cílů obtížně
dosahovalo na národní úrovni, se pravomoc může přenést na evropské instituce. Konkrétní příklad využívání zásady subsidiarity přináší box 12.
Box 12: Zásada subsidiarity v praxi
Jako příklad smyslu a použití zásady subsidiarity použijme problematiku výzkumu
vesmíru. Je sice skutečností, že tehdejší Československo bylo teprve třetí zemí na světě, která vyslala do vesmíru zástupce svého národa, ale nemá smysl si dělat naděje, že je
náš stát tak bohatý a schopný, aby se pokusil kolonizovat Mars nebo kolem zeměkoule
rozmístit síť vlastních satelitů. A takové schopnosti nemá v podstatě žádný evropský
stát, pokud by postupoval samostatně. Tedy možná by se třeba Francie na Mars dostala,
ale znamenalo by to výrazné omezení ostatních výdajů státu a trvalo by to neúměrně
dlouho. Z tohoto důvodu se evropské státy rozhodly postupovat právě ve výzkumu vesmíru společně. Výdaje se rozdělí na více států, navíc se netříští kvůli tomu, že by každý
stát bádal na tom samém. Když si k tomu připočteme, že se na řešení daného problému
podílí nejlepší odborníci z celé Evropy, dá se očekávat, že se výsledku dosáhne rychleji
než na národní úrovni. Zásada subsidiarity neříká nic jiného: ve Smlouvě není řečeno,
že má výzkum a technologický rozvoj řešit jen stát nebo jen EU, proto se různé oblasti
této politiky řeší na různé úrovni a výzkum vesmíru patří k těm, které je výhodnější
řešit na evropské úrovni.
Dalším příkladem může být vzdělávání. Nebylo by moudré, aby Rada s Evropským
parlamentem schvalovaly jednotný systém vzdělávání pro celou Evropskou unii. Vzdělávací systémy se v každém státě vytvářely po staletí různým způsobem a reflektují kulturu a tradice té které země. Proto se Unie snaží pomáhat jen ve vzájemném navázání
kontaktů mezi vzdělávacími institucemi. Usnadňuje a spolufinancuje výměnné studentské a učitelské pobyty mezi členskými státy. Pravomoci zůstávají na národní úrovni,
Unie dle zásady subsidiarity vystupuje jen v roli prostředníka a koordinátora.

Smlouva o EU zavedla také další nový pojem: občanství Unie jako nadstavbu národního občanství. Občan Unie má právo svobodně cestovat, pracovat, žít v kterémkoli
členském státě a za stanovených podmínek má přístup i k sociálnímu zabezpečení v jiném členském státě. Občanství Unie dále zaručuje právo volit a být volen ve volbách do
místních zastupitelstev (obecní nebo krajské volby) a do Evropského parlamentu bez
54
© Lubor Lacina, Petr König, Jan Ostřížek, Jan Přenosil, Petr Strejček
© Barrister & Principal, o. s.

HISTORIE A MOTIVY EVROPSKÉ INTEGRACE
ohledu na národnost. Rozhoduje místo trvalého pobytu. Dalším rozšířením práv občanů
EU je možnost využít mimo území Evropské unie diplomatické a konzulární ochrany
některého jiného členského státu, pokud na tomto území nemá zastoupení členský stát,
z něhož příslušný občan pochází. Box 13 přináší některé konkrétní příklady využití
výše zmíněných práv pramenících ze zavedeného občanství Unie.
Box 13: Příklady využití práv občana EU
Zaměstnání a volby:
Po studiu si najdete místo obchodního manažera ve Finsku, kam se i se svou rodinou
přestěhujete. Změníte místo trvalého bydliště do Helsinek, ulice Hämänskyle 45. Přitom dál zůstáváte občanem ČR. Po několika měsících práce onemocníte a zůstanete
v posteli. Protože již několik měsíců odvádíte finské daně a podílíte se na finském sociálním pojištění, můžete si být jisti, že budete dostávat nemocenské pojištění. Dokonce i když vám dá zaměstnavatel výpověď, budete dostávat dávky v nezaměstnanosti.
Pozitivnější zprávou ale jistě je, když otěhotníte (jste-li žena; jste-li muž, otěhotní vaše
partnerka). Každopádně můžete počítat s příspěvkem v těhotenství a následně v mateřství. Dále třeba s příspěvkem na umístění dítěte do školky nebo jeslí. To vše myšleno
účastí v systému sociálního zabezpečení daného státu. Nezapomínejte ale, že se tohoto
systému budete účastnit na základě principu nediskriminace stejně jako místní občané. Tzn. za stanovených podmínek do něj budete stejně přispívat i z něj čerpat.
Trvalé bydliště již v Helsinkách máte, dítě v jeslích také, podpora v nezaměstnanosti chodí
pravidelně na účet a vy se ve zprávách dozvíte, že se v Helsinkách konají volby na místní
radnici. Přitom jste člověk, kterému nejsou lhostejné věci veřejné a voleb se chcete zúčastnit.
Nejdříve se na letácích seznamujete s kandidáty jednotlivých stran, abyste nevolil/a naslepo. Pak si ale uvědomíte svoji situaci a rozhodnete se opustit řady nezaměstnaných a poněkud si přivydělat. Nabídnete se některé ze stran jako kandidát/ka do místního zastupitelstva
a budete zvolen/a. To vše nabízí občanství Unie. Stejná možnost je spojena i s volbami do
Evropského parlamentu – nemusíte jezdit volit do České republiky, volíte v místě svého
bydliště. Se svou kandidátkou do finského národního parlamentu byste ale neuspěl/a. Právo
volit a být volen/a v těchto volbách je stále svázáno se státní příslušností každého člověka.
Diplomatická a konzulární ochrana:
Vaše působení ve finské komunální politice bylo dobře finančně ohodnoceno, a rozhodnete se proto strávit exotickou dovolenou v Keni. Hned na letišti si vás vyhlédne skupina
místních kapsářů, kteří vás sledují až do hotelu. Po vašem ubytování vyjdete do ulic a oni
vás během vaší první večerní procházky okradou, protože je na vás až příliš dobře vidět,
že si ve Finsku vyděláváte velmi slušně. Po úvodním šoku zjistíte, že vám vzali nejen
digitální fotoaparát, kameru a hodinky, ale též vaši kartu helsinského zastupitele a český
pas. Pochopitelně vás napadne požádat o pomoc českou ambasádu, ale na informacích
vám řeknou, že Česká republika v Keni zastoupení nemá. Kdyby se to odehrálo v roce
2003, nejen že nebudete v helsinském zastupitelstvu, nebudete tedy mít ani na výlet do
55
© Lubor Lacina, Petr König, Jan Ostřížek, Jan Přenosil, Petr Strejček
© Barrister & Principal, o. s.

UČEBNICE EVROPSKÉ INTEGRACE – DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL
Keni, ale hlavně byste v tu chvíli musel/a kontaktovat nejbližší českou ambasádu v jiné
zemi.32 Protože už ale ČR členem Společenství je a Smlouva o EU již v roce 1992 zavedla občanství Unie, můžete požádat o pomoc ambasádu jakéhokoliv jiného členského státu
EU. Ta je vám povinna poskytnout stejné služby jako občanům jejího vlastního státu.
Pokud to bude zrovna finská ambasáda, bude s vámi jednáno jako s Finem či Finkou.

Při rozboru Smlouvy o EU jsme si všimli, že oblasti spolupráce evropských států se
během čtyřiceti let integrace značně rozšířily. Evropská unie již dnes (byť v různé míře)
zasahuje do téměř všech oblastí, jaké si dokážeme představit. Tato skutečnost našla
svůj odraz i v přejmenování EHS na Evropské společenství. Spolupráce se rozšiřuje
o vědu a výzkum, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí a spolupráci na
kulturním poli.
Zde je ovšem nutné zmínit, že ne všechny státy byly v daný okamžik ochotny plně
akceptovat výše zmíněný posun v oblastech přenesených pravomocí a společné spolupráce. Určitým indikátorem byla už snaha o vytvoření Schengenského prostoru. Jak již
víte, Spojené království, Irsko a zpočátku Dánsko se rozhodly k tomuto integračnímu
kroku nepřipojit. Dále tedy kontrolují osoby překračující jejich hranice. Podívejme se
tedy, jak se členské státy stavěly k návrhu, který v mnoha aspektech zasahuje ještě víc
do oblastí, které byly tradičně chápány jako plně národní. Z předchozího textu víte, že
se jednalo např. o zavedení společné měny, Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
nebo práv pracujících. A nebylo by to Spojené království, kdyby Smlouvu o EU a s ní
spojené události přijalo bez povšimnutí.
Součástí Smlouvy o EU měla být původně i Sociální charta. Tento dokument upravoval volný pohyb pracovních sil (uznávání kvalifikací, odstranění různých forem diskriminace), sociální soudržnost (boj proti chudobě, podpora handicapovaných osob), podporu
zaměstnanosti a vzdělávání (sladění podmínek mateřských a rodičovských dovolených,
vzdělávací programy), opatření ke zlepšení podmínek na pracovišti (bezpečnost práce,
krátkodobé pracovní kontrakty, náležitosti pracovních smluv), podporu sociálního dialogu na nadnárodní úrovni, statut evropské společnosti, garantování základních sociálních
práv. Spojené království s Margaret Thatcherovou a následně Johnem Majorem v čele
tento „eurosocialismus“ odmítalo. Britským politikům především vadilo, že se v otázkách ošetřených Sociální chartou mělo rozhodovat kvalifikovanou většinou. Spojenému
království tak hrozilo, že může být pravidelně přehlasováno a že se v sociální politice
bude muset přizpůsobit představám jiných států (Fiala a Pitrová, 2002). Nakonec se nalezlo kompromisní řešení: Sociální charta nebyla do smlouvy začleněna přímo, ale ve
formě protokolu, který poskytoval Spojenému království výjimku. Začlenění do smluv se
tento protokol dočkal až v Amsterodamské smlouvě poté, co se ve Spojeném království
dostala k moci levice a Sociální chartu odsouhlasila.
32

Konzuláty, nebo alespoň honorární konzuly sice máme v každé zemi, ale ti vám mohou maximálně pomoci zorientovat se v místním prostředí. Zásadní problémy typu ztráty pasu musíte
řešit na naší ambasádě.
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Jak již bylo řečeno, Smlouva o EU navrhovala též konkrétní jízdní řád k jednotné
měně. Jak vám ale detailně odkryje podkapitola Společná měnová politika, přípravy
na její zavedení započaly již podstatně dříve. Těchto příprav se nicméně neúčastnila
britská libra, kterou vláda Spojeného království nechtěla v zájmu uchování si co největší samostatnosti v měnové politice (a také z důvodu nízké důvěry v evropský plán
zavedení společné měny) výrazněji vázat na ostatní evropské měny.
Problémovou zemí však z pohledu ratifikace nebylo pouze Spojené království. Po
dánském referendu zamítajícím Maastrichtskou smlouvu následovaly její úpravy ve
vztahu k dánským problematickým záležitostem. Teprve poté byla v Dánsku Smlouva
o EU přijata a mohla oficiálně vstoupit v platnost.
Smlouva o EU nabyla platnosti 1. listopadu 1993. Následující dvě smlouvy – Amsterodamská smlouva z roku 1997 a Smlouva z Nice z roku 2001 již tak výrazné rozšíření
politik Evropské unie nepřinesly.
1.5.2 Čtvrté rozšíření Evropského společenství
U předchozích kol rozšiřování Společenství jsme vždy dospěli k závěru, že jejich načasování nebylo náhodné, ale vždy vyplývalo z určitých politických či ekonomických
okolností. Můžeme totéž říct také o rozšíření čtvrtém, uvážíme-li, že se týkalo Rakouska, Finska, Švédska a Norska? Pokud ano, jaké zdůvodnění se nabízí?
V případě Rakouska, Finska a Švédska je odpovědí politický vývoj ve střední a východní Evropě. Především Finsko a Rakousko byly po dlouhá desetiletí v pozici malých států na rozhraní demokratické a komunistické Evropy, a z tohoto důvodu trvaly
na své neutralitě nejen vojenské, ale do určité míry i politické. Teprve uvolňující se
atmosféra ve vzájemných vztazích obou evropských bloků spojená s vládou Michaila Gorbačova v Sovětském svazu umožnila Rakousku v červenci 1989 podat žádost
o členství, zbývajícím zemím pak na začátku let devadesátých. Norsko na tento dějinný vývoj tolik vázáno nebylo. Jednak s východním blokem bezprostředně nesousedilo, a navíc, jak jsme uvedli v podkapitole 1.4.1, se vstupem do ES „koketovalo“
už v roce 1972 spolu se Spojeným královstvím, Irskem a Dánskem. Nebýt záporného
výsledku norského referenda, byla by tato země členem Společenství již od roku 1973.
Situace se ale opakovala a Norové v referendu v roce 1994 vstup do EU opět odmítli.
K 1. lednu 1995 se tak z Evropské unie připojením Rakouska, Finska a Švédska stala
„jen“ Patnáctka.
Přijetí těchto zemí předznamenávalo v té době již připravované rozšíření o velkou
skupinu států střední a východní Evropy. To se mělo odrazit i na chystané mezivládní
konferenci, na níž se členské státy chtěly shodnout na úpravě institucionálního rámce
Evropské unie, aby se do něj mohly hladce začlenit nové členské státy. Jednoduše řečeno, šlo o rozdělení hlasů v Radě EU a křesel v Evropském parlamentu.
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Obrázek 7: Evropská Patnáctka

Autor: Alain Boulaz (2005)
Legenda: BE – Belgie, DK – Dánsko, DE – Německo, EL – Řecko, ES – Španělsko,
FR – Francie, IE – Irsko, IT – Itálie, LU – Lucembursko, NL – Nizozemsko, AT –
Rakousko, PT – Portugalsko, FI – Finsko, SE – Švédsko, UK – Spojené království.

1.5.3 Amsterodamská smlouva
V návaznosti na předchozí odstavec musíme hned na začátku oznámit, že Amsterodamská smlouva nebyla ve věci přípravy institucí na rozšíření úspěšná. Nejvyšší představitelé se pouze dohodli, že se dohodnou později (jak uvidíme v následující kapitole,
dohodu přinesla Smlouva z Nice). Oficiální řečí se členské státy dohodly, že „nejpozději jeden rok před tím, než počet členských států Evropské unie přesáhne dvacet, bude
svolána konference zástupců vlád členských států, aby komplexně přezkoumali ustanovení smluv o složení a fungování orgánů“.
Hlavním důvodem svolání mezivládní konference vedoucí k podpisu Amsterodamské smlouvy, ale byla potřeba obecné revize Maastrichtské smlouvy, k níž se členské
státy zavázaly již v jejím textu a naplánovaly ji na rok 1996. Během přípravy programu
konference byly za její hlavní body označeny příprava na rozšíření, příprava na zavedení jednotné měny a návrh nového víceletého rozpočtu EU (tzv. finanční perspektivy,
o níž detailněji pojednává podkapitola 5.4).
Amsterodamská smlouva doplnila cíle Evropské unie především o následující dva
body, jak dokládá i box 14 s citací její preambule:33

58
© Lubor Lacina, Petr König, Jan Ostřížek, Jan Přenosil, Petr Strejček
© Barrister & Principal, o. s.

HISTORIE A MOTIVY EVROPSKÉ INTEGRACE
jako prostor svobody, bezpečnosti a práva (volný pohyb osob s kontrolami na
 Unie
vnějších hranicích, opatření týkající se přistěhovalectví, práva azylu a předcházení
a potírání zločinnosti),

 postupné vymezování společné obranné politiky vedoucí ke společné obraně.
Box 14: Preambule Amsterodamské smlouvy
Jeho Veličenstvo král Belgie, Její Veličenstvo královna Dánska, prezident Spolkové
republiky Německo, prezident Řecké republiky, Jeho Veličenstvo král Španělska, prezident Francouzské republiky, prezident Irska, prezident Italské republiky, Jeho královská Výsost velkovévoda Lucemburska, Její Veličenstvo královna Holandska, prezident
Portugalské republiky, Její Veličenstvo královna Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska,
ROZHODNUTI pozvednout na novou úroveň procesy evropské integrace, zahájené
ustavením Evropských společenství,
PŘIPOMÍNAJE SI historický význam překonání rozdělení evropského kontinentu
a potřebu vytvořit pevné základy budování příští Evropy,
POTVRZUJÍCE svou oddanost zásadám svobody, demokracie a úcty k lidským
právům a základním svobodám a k právnímu státu,
POTVRZUJÍCE oddanost základním sociálním právům, jak jsou vymezena v Evropské sociální chartě podepsané 18. října 1961 v Turíně a v Chartě základních sociálních
práv pracovníků Společenství z roku 1989,
PŘEJÍCE SI prohloubit solidaritu mezi svými národy při respektování jejich historie,
kultury a tradic,
PŘEJÍCE SI posílit demokratický charakter a účinné fungování orgánů, a umožnit jim
tak lépe plnit úkoly, jež jim jsou v jednotném institucionálním rámci svěřeny,
ROZHODNUTI dosáhnout posílení a sblížení svých ekonomik a zřídit hospodářskou
a měnovou unii, která v souladu s ustanoveními této smlouvy zahrne jednotnou a stabilní měnu,
ODHODLÁNI napomáhat ekonomickému a sociálnímu pokroku svých národů při
zohlednění zásady trvale udržitelného rozvoje a v rámci vnitřního trhu a posílené
soudržnosti a ochrany životního prostředí a provádět politiky, které zabezpečují, že
pokrok v hospodářské integraci bude provázen pokrokem v ostatních oblastech,
ROZHODNUTI zavést občanství společné státním příslušníkům svých zemí,
ROZHODNUTI uskutečňovat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, jakož
i postupně vymezovat společnou obrannou politiku podle článku 17, která by mohla
vést ke společné obraně, a posilovat tak evropskou identitu a nezávislost, a to v zájmu
podpory míru, bezpečnosti a pokroku v Evropě a ve světě,
33

Doplňme, že preambule Smlouvy o založení ES (původě Smlouvy o EHS) byla Amsterodamskou
smlouvou doplněna o jeden bod: „Odhodlání podporovat dosažení co nejvyšší úrovně vzdělanosti
svých národů prostřednictvím širokého přístupu ke vzdělání a neustálého doplňování znalostí.“
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POTVRZUJÍCE svůj cíl usnadnit volný pohyb osob při zajišťování bezpečnosti
a ochrany svých národů začleněním ustanovení o justici a vnitřních věcech do této
smlouvy,
ROZHODNUTI pokračovat v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy
Evropy, v němž se rozhoduje co nejblíže občanovi v souladu se zásadou subsidiarity,
MAJÍCE na zřeteli další etapy, jichž je třeba dosáhnout v zájmu posílení evropské integrace,
SE ROZHODLI založit Evropskou unii...
Zdroj: Amsterodamská smlouva (1997), zvýraznění tučným písmem přidáno autorem.

Amsterodamská smlouva přinesla několik významných změn. Například do smluvního rámce začlenila Sociální chartu poté, co ji přijala též britská vláda. K hlavním
změnám patřilo dále přesunutí vízové, azylové a přistěhovalecké politiky a vůbec takřka celé Schengenské dohody ze třetího do prvního pilíře. Důvodem byla snaha urychlit a usnadnit spolupráci evropských zemí v těchto záležitostech. Po této změně byla
oblast třetího pilíře přejmenována na policejní a soudní spolupráci v trestních věcech.
Smlouva také zavedla novou politiku zaměstnanosti.
Další novinkou bylo zavedení tzv. konstruktivní neúčasti při jednomyslném hlasování ve druhém pilíři. Tento nový termín označuje situaci, kdy některý z členských států
nesouhlasí s určitým návrhem v oblasti společné zahraniční a bezpečností politiky, ale
nepoužije práva veta, kdy by hlasoval proti tomuto návrhu. Místo toho se zdrží hlasování,
takže nezabrání ostatním státům přijmout příslušné rozhodnutí. Tento stát tedy není rozhodnutím vázán – ošetřil si své národní zájmy – a nezablokoval možnost ostatních států
postoupit ve spolupráci dále, než by umožnilo lpění na jednomyslné shodě. Pochopitelně
je stanoven maximální počet států, které mechanismus konstruktivní neúčasti mohou použít. Limitem je, že tyto státy nesmí překročit jednu třetinu vážených hlasů v Radě. Při
vyšším podílu nezúčastněných států by se již v podstatě nejednalo o rozhodnutí Evropské
unie, ale jen skupiny evropských států, k němuž není širší politická vůle.
Amsterodamská smlouva také zavedla funkci Vysokého představitele pro Společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku. Představitel má přispívat k formulování, přípravě
a realizaci rozhodnutí Rady týkající se SZBP. Vzhledem k tomu, že oblastí zahraniční
a bezpečnostní politiky se v EU zabývá jak Komise, tak i Rada – především předseda
Rady měnící se každého půl roku –, vyvstala potřeba určit jednoho člověka, který by
jménem EU jednal se třetími zeměmi. Proto se pro tento post vžilo neoficiální označení „Pan Evropa“: chce-li jakákoliv třetí země či mezinárodní organizace znát postoj
Evropské unie k dané zahraničněpolitické události, kontaktuje vysokého představitele,
který společný postoj EU tlumočí (pokud se samozřejmě členské státy na nějakém společném postoji vůbec shodnou).34
34

Ve věci financování SZBP Amsterodamská smlouva upřesnila, že administrativní výdaje spojené se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou jsou hrazeny z unijního rozpočtu. Také
operativní výdaje (tj. výdaje na provádění vlastních operací SZBP) mohou být hrazeny z roz-
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S výhledem na rozšíření Evropské unie bylo členským státům umožněno prohlubovat integraci obdobně jako ve druhém pilíři (konstruktivní neúčast) i v pilíři prvním
a třetím, kde byla dohodnuta tzv. posílená spolupráce. Posílená spolupráce znamená
možnost prohloubit vzájemnou spolupráci v určité oblasti i pouhé skupině členských
států. Není tedy nutné získat podporu všech členských států. Posílená spolupráce je
možná, pokud podporuje cíle Unie a chrání její zájmy a slouží jim, respektuje zásady
uvedených smluv a jednotný institucionální rámec Unie, použije se pouze jako poslední prostředek, jestliže by nemohlo být dosaženo cílů uvedených smluv postupy
v nich stanovenými, týká se alespoň většiny členských států, neohrožuje právní rámec
ES a ostatní opatření učiněná podle jiných ustanovení uvedených smluv, neohrožuje
kompetence, práva, povinnosti a zájmy nezúčastněných členských států, je otevřena
všem členským státům a dovoluje jim kdykoliv se ke spolupráci připojit, je v závislosti
na příslušné oblasti v souladu s dodatečnými zvláštními kritérii Smlouvy o založení
Evropského společenství a je povolena Radou.
Během příprav Amsterodamské smlouvy byl přijat dokument Agenda 2000, který
obsahoval základní body připravující Unii na rozšíření o země střední a východní Evropy a Středomoří: oblast společné zemědělské politiky, politiky hospodářské a sociální
soudržnosti a návrh nové finanční perspektivy pro období 2000–2006. Všechny změny,
které přinesla Agenda 2000, jsou podrobněji popsány v dalším textu. Hned v následující kapitole se ale podíváme blíže na důvod vzniku tohoto dokumentu: historicky
největší rozšíření ES/EU čítající 10 nových členských států.

1.6 Třetí tisíciletí – hledání budoucího směřování
rozšířené Unie
Hlavní události evropské integrace na počátku nového tisíciletí
2001: Smlouva z Nice (26. 2. 2001)
Svolání Konventu o budoucnosti Evropy na zasedání Evropské rady v prosinci
2001 (v Laekenu). Samotný Konvent zasedal od 28. února 2002 do 20. července
2003. Výstupem zasedání se stal Návrh smlouvy o Ústavě pro Evropu. Po
ukončení prací na Návrhu byl Konvent rozpuštěn.
2002: Zavedení eura v hotovostní podobě (1. 1. 2002): do konce února se při platbách
mohly používat národní měny, poté již jen euro. Výměna národních měn za eura
do konce června.
Vypršela platnost Smlouvy o založení ESUO (23. 7. 2002): některé aktivity
spojené se Společenstvím uhlí a oceli přešly na zbývající dvě Společenství.

počtu EU s výjimkou operací s obrannými nebo vojenskými důsledky. Ty jsou mezi státy rozpočítány podle klíče hrubého národního důchodu. Na operace s obrannými nebo vojenskými
důsledky nemusejí přispívat státy, které s takovýmito operacemi nevyslovily souhlas.
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Ukončení vyjednávání o podmínkách členství v EU (12.–13. 12. 2002):
10 kandidátských států ukončilo na mezivládní konferenci v Kodani předvstupní
rozhovory s EU.
2003: Smlouva o přistoupení k Evropské unii (16. 4. 2003): 10 přistupujících států
a 15 stávajících států EU podepsalo na mezivládní konferenci v Aténách Smlouvu
o přistoupení.
2004: Páté rozšíření: Do Evropské unie vstupuje 10 zemí ze střední a východní Evropy
a Středomoří (1. 5. 2004).
Na mezivládní úrovni podepsána Smlouva o Ústavě pro Evropu (29. 10. 2004
v Římě).
2005: Smlouva o Ústavě pro Evropu nebyla schválena v referendech: 29. května 2005
ve Francii a 1. června 2005 v Holandsku.
2007: Šesté rozšíření: Bulharsko a Rumunsko členskými státy EU (1. 1. 2007)
V období německého předsednictví (první polovina roku 2007) započaly
politické aktivity na resuscitaci „Ústavní smlouvy“, které vyústily v podpis
smlouvy nové, neoficiálně nazvané dle místa signování Lisabonská smlouva
(13. prosince 2007).
2008: Odmítnutí Lisabonské smlouvy v irském referendu (12. června).
2. října Irsko ve druhém referendu Lisabonskou smlouvu schválilo.
2009: Po ratifikaci všech členských států včetně poslední České republiky se
Lisabonská smlouva stává od 1. prosince 2009 platnou.

1.6.1 Smlouva z Nice
Chystané rozšíření Evropské unie předpokládalo změnu institucionálního rázu – fungování a složení každé instituce bylo nutno přizpůsobit rozšíření členské základny Unie.
To bylo podtrženo skutečností, že nových států mělo do Unie vstoupit hned 10 najednou,
oproti dříve předpokládaným pěti až šesti.35 Už Amsterodamská smlouva obsahovala
závazek, že „nejméně jeden rok před okamžikem, kdy počet členů v Evropské unii překročí dvacet členských zemí, bude svolána konference zástupců vlád všech členských
států, aby provedla celkové přehodnocení ustanovení smluv o složení a fungování těchto
orgánů“ (rozuměj institucí EU). Mezivládní konference byla zahájena 14. února 2000
a skončila na summitu v Nice 7.–9. prosince 2000. Hlavními body smlouvy, která byla
podepsána ministry zahraničí 26. února 2001 a vstoupila v platnost 1. února 2003, byly
změny v počtu komisařů, poslanců Evropského parlamentu, soudců Soudního dvora, členů Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, změny vážených hlasů v Radě EU a rozšíření oblastí, o nichž se rozhoduje kvalifikovanou většinou
35

Co se týká počtu zemí vstupujících najednou, jednalo se skutečně o největší rozšíření v historii.
Vzpomenete si, kolik zemí vstupovalo při jednotlivých rozšířeních v roce 1973, 1981, 1986 a 1995?
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namísto jednomyslnosti. Změny v Radě a Parlamentu neznamenaly jen zvýšení počtu
křesel či hlasů, ale také přerozdělení počtu hlasů mezi členskými státy.36
V oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech byl vytvořen Evropský
úřad pro soudní spolupráci – Eurojust – podporující těsnější spolupráci orgánů členských států příslušných ke stíhání trestné činnosti. Také byl upraven mechanismus posílené spolupráce, a to především v tom smyslu, že k posílené spolupráci je nyní potřeba
nejméně osmi členských států. Pro EU-15 je to sice stejná hranice jako „alespoň většina
členských států“ vyžadovaná Amsterodamskou smlouvou, ale v EU-25 jde již téměř
o pouhou třetinu členských států. Tím se otevírá širší vějíř možností spolupráce a prohlubování integrace i mezi menšinou členských států EU. O institucionálním uspořádání Evropské unie platném dle smlouvy z Nice podrobně pojednává podkapitola 3.2.
Preambuli Smlouvy z Nice neuvádíme, protože tato Smlouva neučinila v preambuli
Amsterodamské smlouvy žádné změny.
1.6.2 Páté rozšíření Evropské unie
Po pádu komunistických režimů v zemích střední a východní Evropy přispěchaly
státy tehdejší evropské Dvanáctky s ujištěním, že jsou ochotny přijmout nové demokracie do Evropského společenství. Stanovily si však podmínku, že státy bývalého sovětského bloku musí prokázat existenci demokratického právního řádu s respektováním
lidských práv a svobod, fungující tržní ekonomiku a musí postupně převzít evropskou
legislativu do svých národních právních řádů. Logika této podmínky je zřejmá: státy ES nechtěly do Společenství přijmout země, které by svou nepřipraveností mohly
ohrozit stabilitu celého Společenství, stejně jako nechtěly, aby předčasný vstup ohrozil
vývoj v samotných kandidátských zemích.
Evropská unie si byla vědoma náročnosti svých požadavků na státy ucházející se
o členství v Unii, proto se těmto kandidujícím zemím snažila v jejich rozvoji pomáhat
jak finančně, tak i expertně například prostřednictvím konzultací budování demokratických institucí, způsobu, jak se orientovat v moři evropské legislativy apod.
Zpočátku to vypadalo, že rozšíření o země střední a východní Evropy a Středomoří
proběhne ve dvou přibližně stejně velkých vlnách. Tyto státy totiž nejsou homogenní
a vykazovaly rozdíly jak ve stupni ekonomické vyspělosti a v naplňování demokratických zásad, tak i v míře přijetí evropské legislativy. V průběhu zasedání Evropské rady
v Lucemburku 13.–14. prosince 1997 proto padlo rozhodnutí, že rozhovory o vstupu
budou zahájeny nejdříve jen s následující šesticí států: Českou republikou, Maďarskem, Polskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem. Jednání o podmínkách vstupu s těmito zeměmi skutečně započala 31. března 1998. Ostatní státy střední a východní Evropy však v dalším období prokázaly výrazný pokrok a Evropská rada na svém zasedání
v Helsinkách 10.–11. prosince 1999 rozhodla o zahájení předvstupních rozhovorů také
s Bulharskem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Rumunskem a Slovenskem. Od té chvíle se
36

Více se problematice rozdělení hlasů a zastoupení představitelů jednotlivých zemí v institucích
ES/EU věnuje kapitola 3.2.
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již na celou dvanáctku přistupujících států nahlíželo jako na jednu skupinu. Evropská
rada také poprvé zveřejnila datum připravenosti jak Evropské unie, tak i přistupujících
států na rozšíření: konec roku 2002. V Helsinkách padlo též rozhodnutí, že ke státům
kandidujícím na vstup do Evropské unie se přiřadí také Turecko. V jeho případě začala
jednání o podmínkách vstupu až 3. října 2005, protože země Evropské unie od Turecka
vyžadovaly splnění základních demokratických požadavků.
Předvstupní jednání České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska,
Malty, Polska, Slovinska a Slovenska byla uzavřena na summitu v Kodani 12.–13. prosince 2002. Zde se jak členské státy EU, tak přistupující státy dohodly na všech podmínkách vstupu do Evropské unie. Smlouva o jejich přistoupení k Evropské unii byla
podepsána 16. dubna 2003 v Aténách. Následovala série úspěšných referend a parlamentních ratifikací smlouvy v každé z přistupujících zemí, její schválení též parlamenty dosavadních členských zemí a v neposlední řadě také orgány EU. Poté mohlo dojít 1. května
2004 ke vstupu historicky největší skupiny nových členských států do Evropské unie.
Lepší představu o geografickém významu tohoto rozšíření můžete získat díky obrázku 8
vyznačujícím deset nových členů připojených k Unii.
Obrázek 8: Evropská Pětadvacítka

Autor: Alain Boulaz (2005)
Legenda: BE – Belgie, CZ – Česká republika, DK – Dánsko, DE – Německo, EE – Estonsko, EL – Řecko, ES – Španělsko, FR – Francie, IE – Irsko, IT – Itálie, CY – Kypr, LV – Lotyšsko, LT – Litva, LU – Lucembursko, HU – Maďarsko, MT – Malta, NL – Nizozemsko,
AT – Rakousko, PL – Polsko, PT – Portugalsko, SI – Slovinsko, SK – Slovensko, FI – Finsko, SE – Švédsko, UK – Spojené království.
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Obrázek 9: Evropská Sedmadvacítka

Autor: Alain Boulaz (2005)
Legenda: BE – Belgie, BG – Bulharsko, CZ – Česká republika, DK – Dánsko, DE – Německo, EE – Estonsko, EL – Řecko, ES – Španělsko, FR – Francie, IE – Irsko, IT – Itálie,
CY – Kypr, LV – Lotyšsko, LT – Litva, LU – Lucembursko, HU – Maďarsko, MT – Malta,
NL – Nizozemsko, AT – Rakousko, PL – Polsko, PT – Portugalsko, RO – Rumunsko, SI –
Slovinsko, SK – Slovensko, FI – Finsko, SE – Švédsko, UK – Spojené království.

Skutečnost, že i každá smlouva o přistoupení je smlouvou upravující zakládající
smlouvy, dokládá to, že například právě smlouva o rozšíření o 10 nových států upravila
rozdělení křesel v Evropském parlamentu, a změnila tak výsledek mezivládní konference promítnutý do Smlouvy z Nice.
1.6.3 Šesté rozšíření Evropské unie
Bulharsko a Rumunsko, které v roce 2002 ještě nedokázaly plnit kodaňská kritéria
a nemohly se tak přidat k desítce nových členských států ze svého regionu, uzavřely svá
předvstupní vyjednávání s Evropskou unií až v prosinci 2004. Plnoprávnými členy se
obě země staly k 1. lednu 2007.
Kandidátskými státy jsou od prosince 1999 Turecko, od června 2004 Chorvatsko
a od prosince 2005 též Bývalá jugoslávská republika Makedonie. 3. října 2005 zahájila
Evropská unie s Chorvatskem a Tureckem vyjednávací proces o podmínkách vstupu do
Evropské unie.
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Dalšími potenciálními kandidáty na zahájení rozhovorů o přistoupení k EU jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a Turecko. Otázka vstupu dalších evropských států stojících zatím mimo EU zůstává otevřená. Se zeměmi jako Ukrajina či Moldávie navázala Evropská unie úzkou spolupráci v rámci Evropské politiky sousedství, ale
zatím nejsou ani v pozici potenciálních kandidátů na členství v EU.
1.6.4 Lisabonská smlouva
Lisabonská smlouva mění a doplňuje Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Nový, konsolidovaný text Smlouvy o Evropské unii
a Smlouvy o fungování Evropské unie (což je přejmenovaná původní Smlouva o založení Evropského společenství) vyšel ve věstníku EU dne 30. března 2010.
Lisabonskou smlouvu ratifikovalo všech 27 členských států, přičemž pouze v Irsku bylo
rozhodnutí svěřeno všelidovému hlasování. Až napodruhé, v říjnu roku 2009 se Irové rozhodli pro schválení nového aktu. Cesta legislativního dokumentu však nebyla jednoduchá
a trvala takřka deset dlouhých let, od přijetí Laekenské deklarace (2001) a svolání Konventu
až po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost (prosinec 2009). Pravděpodobně nejtěžší
zásah dostalo nové integrační snažení v roce 2005 nepřijetím z Konventu vzešlé Smlouvy
o Ústavě pro Evropu. Tehdy, Francouzi (55 % hlasů proti) a posléze Holanďané (62 % hlasů
proti) na počátku léta v národních referendech nepřijali „Ústavu EU“. Odpůrci smlouvy,
včetně českého prezidenta Václava Klause, reagovali ihned po obou plebiscitech a pospíšili si s prohlášením o „úmrtí“ evropské Ústavy. V právním smyslu byla ústavní smlouva
opravdu mrtvá. Po zbytek roku 2005 a v roce 2006 se unijní instituce stáhly do mediálního
ústraní a evropští úředníci přemýšleli o tom, jak dokument, který bude upravovat podobu
evropských institucí i legislativní procedury, vrátit zpět do hry. Následně zahájila Evropská
komise strategii dialogu s evropskou veřejností například i tím, že její předseda José Barroso navštívil každou členskou zemi a v jednání s vládami a především prostřednictvím
televizních kamer se snažil publiku vysvětlit podstatu i důležitost evropského dokumentu. Nastartovaný oživovací proces nabral na dynamice v období německého předsednictví
v první polovině roku 2007, kdy německá kancléřka Angela Merkelová začala otevřeně
hovořit o úpravách textu v referendech nepřijaté Smlouvy o Ústavě pro Evropu a následně o novém ratifikačním procesu. Proces změn byl završen představením (staro)nového
textu smlouvy dne 13. prosince 2007 v Lisabonu. Mnozí experti označují Lisabonskou
smlouvu jako „derivát“ nepřijaté Smlouvy o Ústavě pro Evropu (2005) a faktem zůstane, že text je z 90 % shodný a liší se strukturou a uspořádáním odstavců.37 Dalším a posledním krokem k přijetí byla nutná ratifikace vzkříšeného dokumentu administrativami
členských států. Ve většině zemí proběhlo schválení Lisabonské smlouvy zastupitelskými
orgány, pouze ve výše zmíněném Irsku se v referendech hlasovalo dvakrát. V některých
členských zemích (například i v ČR) se Lisabonskou smlouvou zabývaly také Ústavní
37

Mezi spíše kosmetické změny, které odlišují Smlouvu o Ústavě pro Evropu a Lisabonskou
smlouvu patří třeba to, že v Lisabonské smlouvě již není používán termín „evropský zákon“, není
zmíněna unijní hymna, symboly a vlajka a v neposlední řadě je vypuštěno samotné slovo Ústava.
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soudy, které prověřovaly, zda nedochází ke kolizi mezi Lisabonskou smlouvou a národními ústavami států Unie. Taková kolize nebyla shledána v žádné členské zemi a procesy
signování nebyly ústavními soudy zastaveny. Platnost nového dokumentu byla postupně
hlášena z narůstajícího počtu zemí EU a posledním ratifikujícím státem se stala Česká republika (3. 11. 2009). Lisabonská smlouva tak mohla vstoupit v platnost následující měsíc
k 1. 12. 2009.
Obavu a často napjatou diskusi evropských politiků (i veřejnosti) vzbuzovala Lisabonská smlouva především: posílením nadnárodního principu EU, nově získanou
právní subjektivitou celé Unie, nově vzniklými institucemi a upravenými procedurami
přijímání legislativy. Neoddiskutovatelnou skutečností je, že Evropská unie udělala přijetím Lisabonské smlouvy velký krok k poslednímu stupni integrace, tedy k politické
unii.
Lisabonská smlouva přináší několik důležitých změn do fungování EU. Především
jde o zrušení třípilířového systému, přijatého Maastrichtskou smlouvou. Došlo k novému začlenění dřívějšího třetího pilíře, tedy otázky justice a vnitra, do nadále zachovaného prvního pilíře38. Po Lisabonu tak zůstal rozšířený, robustní 1. pilíř společných
politik, setrvávající na nadnárodním principu rozhodování a 2. pilíř věnující se zahraniční politice Evropské unie,39 setrvávající na specifickém principu jednání. Shrnutí
nejpodstatnějších „posunů“, které přinesla Lisabonská smlouva naleznete v následujícím boxu.
Box 15: Lisabonská smlouva a její struktura
V celém textu učebnice se budete setkávat s řadou odkazů na smlouvy a to ať už na
smlouvu Lisabonskou, Smlouvu o Fungování EU (SFEU) či Smlouvu o EU (SEU).
Proto je zcela nezbytné vyjasnit vztahy mezi těmito smlouvami. Cílem je dát čtenáři
jasnou představu o struktuře Lisabonské smlouvy tak, aby odkaz tu na SEU, tu na
SFEU a nebo Lisabonskou smlouvu čtenáře nemátl, ale aby mu spíše v pochopení celé
problematiky pomohl. Podívejme se na následující schéma, které zobrazuje strukturu
Lisabonské smlouvy
Jak vidíte, Lisabonská smlouva není jedním dokumentem, ale jedná se o soubor smluv
a dalších dokumentů, které spadají pod jeden celek, kterým je právě Lisabonská smlouva. Její součástí je Smlouva o Evropské unii, která je poměrně krátká (má 55 článků)
a obsahuje základní ustanovení o zásadách Evropské unie, jejích orgánech, posílené
spolupráci a východiska společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Je
to jediná politika, která je v této smlouvě kodifikována, z čehož také plyne její výjimečnost. Druhou část Lisabonské smlouvy tvoří Smlouva o fungování EU, která je znatelně
rozsáhlejší (má 358 článků) a upravuje drtivou většinu aktivit EU, včetně podrobného

38

Začlenění nyní do Smlouvy o fungování Evropské unie, konkrétně Hlava V: Prostor svobody,
bezpečnosti a spravedlnosti.
39
Začleněný nyní do Smlouvy o Evropské unii.
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Lisabonská smlouva

Smlouva
o Evropské unii

Smlouva
o fungování
Evropské unie

Protokoly,
přílohy
a prohlášení

Listina
základních práv
Evropské unie

vymezení politik (krom výše zmíněné zahraniční a bezpečnostní politiky), vymezení institucionálních a finančních aspektů fungování EU včetně způsobů rozhodování
a používaných právních norem. Budeme-li se tedy v dalším textu odkazovat na SFEU,
je zřejmé, že jde o nadnárodní úroveň spolupráce, zatímco odkaz na SEU naznačuje,
že jde o mezivládní spolupráci, která je v EU omezena pouze na několik oblastí, mezi
které patří zmiňovaná zahraniční a bezpečnostní politika.
Další části Lisabonské smlouvy reprezentují protokoly, přílohy a prohlášení, které upravují a ujasňují vybrané aspekty fungování EU, jejích politik a institucí (např. protokol
o statutu Evropské investiční banky) a vnášejí do nich řadu výjimek (jako např. zvláštní
pozici Dánska s ohledem na zahraniční a bezpečnostní politiku) a stanovisek členských
států k aktivitám Unie (např. Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie). Poslední částí Lisabonské smlouvy je Listina základních práv Evropské
unie, která se tak stává součástí primárního práva Unie.
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1.7 Shrnutí
V této kapitole se čtenář seznámil s historií a motivy evropské integrace, podrobně pak byly popsány základní charakteristické rysy jednotlivých smluv, na nichž je
evropská integrace postavena. Stěžejním důvodem pro spojenectví evropských zemí
bylo a stále je – přestože se o tom dnes již v podstatě nemluví – zabránit dalším válečným konfliktům mezi tradičními rivaly na evropském kontinentu: Německem a Francií.
Tohoto cíle se podařilo dosáhnout: uplynulých 60 let evropské integrace je patrně nejdelším obdobím v popsané historii Evropy, kdy mezi západoevropskými státy nevypukl
žádný válečný konflikt. Do popředí zájmu vlád členských států se proto dostávaly také
další motivy spojenectví, především ekonomické a zahraničněpolitické.
V průběhu celé historie evropské integrace můžeme rozpoznat dva paralelně probíhající procesy označované jako prohlubování (stále intenzivnější spolupráce ve stále
více oblastech) a rozšiřování (zvyšování počtu členských států). Oba probíhající trendy
se navzájem stále více prolínají a ovlivňují dynamiku evropské integrace. Jestliže si
shrneme poznatky celé kapitoly, zjistíme, že proces integrace začal ve dvou úzce vymezených oblastech: sektoru uhlí a oceli. Od té doby se spolupráce dotýká téměř všech
aktivit, které byly dříve pouze v zodpovědnosti národních vlád. Asi nejviditelnějším
posunem z nedávné minulosti, svědčícím o dosaženém pokroku, může být rozhodnutí
o vybudování hospodářské a měnové unie. Dvanáct zemí bylo v roce 2002 ochotno
vzdát se svých národních měn a nahradit je měnou společnou. Na druhou stranu můžeme použít příklad zavedení společné měny jako upozornění na skutečnost, že od
osmdesátých let již nepostupují všechny členské země v integračním procesu stejně
rychle. Pro některé státy už přenos rozhodovacích pravomocí na nadnárodní úroveň zašel příliš daleko. Země tedy postupem času získávají buď dočasné, nebo trvalé výjimky
ze spolupráce v určitých oblastech. Otázkou zůstává, zda je podobný stav dlouhodobě
udržitelný. Problematiku budoucího vývoje právě s ohledem na různou rychlost integrace řeší samostatná kapitola 7. My se nyní vraťme k druhé dimenzi integračního
procesu, kterou je rozšiřování. Jestliže na začátku spolupráce v roce 1951 stálo šest
zemí, v současné době má EU zemí 27. S rostoucím počtem členů a oblastí společného
zájmu se stále častěji objevuje problém nalezení shody o dalším postupu. Samostatným
problémem, který znovu otevře každé rozšíření, je otázka zastoupení jednotlivých států
v institucích Společenství. Zde je velkým problémem především vztah velkých a malých zemí související s počtem hlasů při rozhodování o citlivých záležitostech procesu
prohlubování integrace.
Na závěr si shrňme nejdůležitější fakta z kapitoly o historii evropského integračního
procesu.
Evropská integrace byla postavena na třech zakládající smlouvách:

• Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (1951),
• Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (1957),
69
© Lubor Lacina, Petr König, Jan Ostřížek, Jan Přenosil, Petr Strejček
© Barrister & Principal, o. s.

UČEBNICE EVROPSKÉ INTEGRACE – DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL

• Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (1957), které
byly následně upravovány dalšími smlouvami:
• Slučovací smlouva (1965),
• Jednotný evropský akt (1986),
• Smlouva o Evropské unii (1991),

• Amsterodamská smlouva (1997),
• Smlouva z Nice (2000),
• Lisabonská smlouva (2009),
• Smlouvy o přistoupení (1972, 1979, 1985, 1994, 2003, 2005).
Počet členů Evropského společenství/Evropské unie se postupně rozrůstal z původních
šesti až na současných 27:
• Zakládající Šestka: Belgie, Francie, Lucembursko, Itálie, Německo a Nizozemsko
(1951),
• První rozšíření: Dánsko, Irsko a Spojené království (1973),
• Druhé rozšíření: Řecko (1981),
• Třetí rozšíření: Portugalsko a Španělsko (1986),
• Čtvrté rozšíření: Finsko, Rakousko a Švédsko (1995),
• Páté rozšíření: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko (2004),
• Šesté rozšíření: Bulharsko a Rumunsko (2007).
Jak již bylo řečeno, tato kapitola byla věnována historickému vývoji Evropské unie,
která byla z počátku založena pouze na ekonomické spolupráci, konkrétně zóně volného obchodu a poté celní unii. Následující kapitola je i proto věnována stádiím ekonomické integrace, o kterých jsme se v kapitole zmínili. Jejich bližší popis a vysvětlení
souvislostí vám umožní lepší pochopení integračního procesu a především jeho ekonomického pozadí.
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