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Předmluva

V době opět intenzivních debat o tzv. euroústavě – kterou dnes 
evropští politici cudně nazývají „reformní smlouva“, přinášíme 
sborník „Budoucnost Evropské unie“. 

V listopadu minulého roku jsme v Praze uspořádali konferen-
ci o budoucnosti EU. Bylo to v době poznamenané odmítnutím 
evropské ústavní smlouvy voliči ve Francii a Nizozemí. Nyní se 
vlády členských zemí dohadují o tom, jak prosadit její podstatné 
části pod jiným názvem – střet o budoucí uspořádání Evropské 
unie trvá.

V první části sborníku přinášíme přednášky z konference 
„Budoucnost evropské unie: Kam směřujeme?“, kterou uspořáda-
lo Centrum pro ekonomiku a politiku spolu s předními svě-
tovými think tanky – britskou European Foundation a americ-
kou Foundation for Economic Education v pražském hotelu 
InterContinental 13. listopadu 2006.

Po mém úvodu následoval projev hlavního řečníka, poslance 
Evropského parlamentu Jana Zahradila, v němž odmítá koncept 
evropské ústavy. Varuje před tím, že nový francouzský prezident 
Nicolas Sarkozy bude chtít „novou“ smlouvu prosadit bez referen-
da. Poslanec britské Dolní sněmovny a předseda European Foun-
dation Bill Cash, profesor Karl-Albrecht Schachtschneider 
a francouzský suverenista Alain Bournazel rozebírají problém 
demokratického deficitu v EU. Prezident americké Foundation 
for Economic Education Richard Ebeling se vyslovuje proti mě-
novému monopolu v Evropě a profesor Wilhelm Hankel pou-
kazuje na německé problémy s platební bilancí v systému eura. 
Ronald Stewart-Brown se zabývá ztrátami z omezení obchodu 
se zeměmi Commonwealthu, které Británii postihly vstupem do 
jednotného trhu EU a vyslovuje se pro obnovení britské suvere-
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A.
Texty z konference 

„Budoucnost 
Evropské unie: 

Kam směřujeme?”

(13. 11. 2006)

nity v oblasti zahraničního obchodu. Profesor John Gillingham 
poukazuje na narůstající potíže EU, které se projevují i v zaostává-
ní v mezinárodním měřítku. Lord David Howell vidí vzor pro 
efektivní spolupráci mezi nejen evropskými národy v britském 
Commonwealthu.

Ve druhé části pak přinášíme čtyři texty, které dokreslují do-
savadní vývoj kolem tzv. euroústavy. Text Petra Macha „Příběh 
evropské ústavy“ připomíná vývoj dokumentu od jeho vzniku 
v Konventu v roce 2003 přes dvě mezivládní konference, které 
postupně text upravovaly, až po slavnostní podpis ústavní smlou-
vy v říjnu 2004. Text Jiřího Weigla „Bruselský summit – vlk se 
nažral, koza zůstala celá“ odráží výsledek summitu EU v Bruselu 
z 22. 6. 2007, na kterém se politici dohodli, že navzdory francouz-
skému a nizozemskému NE, podstatné části euroústavy zahrnou 
do stávajících smluv. Tomáš Haas v textu „Ústava neprošla dveřmi, 
přichází oknem“ analyzuje, jak politici opustili symboly, ale pod-
statu odmítnutého dokumentu zachovali. V závěru otisknut úry-
vek z mého projevu na konferenci v Salcburku v závěru července 
2007, který byl věnován dnešní situaci v EU.

Cílem nynějšího portugalského předsednictví Evropské unie je 
připravit text k ratifikaci. Mnozí politici se tváří, jako že dosáhli 
žádoucích změn a existuje reálná hrozba, že nynější českou vlá-
dou kdysi odmítaná euroústava bude v novém kabátě přivezena 
jako úspěch a schválena v parlamentu. Přesun dalších kompetencí 
na Brusel, otevření cesty k proměnám smluv bez nutnosti ratifika-
ce, vytvoření právní subjektivity EU nadřazené členským státům 
a změna hlasovacího systému v Radě ministrů EU v neprospěch 
České republiky se stává opět reálnou hrozbou.

Václav Klaus, 20. srpna 2007
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Jsem nesmírně rád, že jsem dnes zde a mohu se tak s Vámi vše-
mi potkat. Na počátku konference bych chtěl poděkovat všem, 
kteří pomohli toto setkání zorganizovat. Vše začalo v květnu při 
mé snídani s Billem Cashem v londýnském Dorchesteru. Oba 
jsme vyjádřili zklamání nad tím, jak se věci v Evropě vyvíjejí a roz-
hodli jsme se, že je potřeba něco udělat. Jednou z myšlenek bylo 
uspořádat v Praze setkání lidí, kteří sdílí podobné pocity. Tak 
jsme tady.

Těžko říci, zda větší frustraci cítím já nebo Bill Cash. Spíše já. 
Bill totiž nezažil svůj 17. listopad. My si shodou okolností budeme 
za 4 dny připomínat 17. výročí 17. listopadu. Zklamání je vždy rela-
tivní pocit. Na jedné straně jsou očekávání, na druhé straně reali-
ta. Musím přiznat, že má očekávání byla před 17 lety – navzdory 
mému silně zabudovanému pragmatismu – velmi vysoká. Součas-
ná realita – a nejen v České republice, ale v celé Evropě – je horší, 
než jsem očekával. Čekal jsem, že po 17 letech bude Evropa mno-
hem svobodnější, s mnohem menším objemem vládních zásahů 
do života lidí, s mnohem menší dávkou socialismu. 

Někdo by mohl říct, že toto je velmi obecný, tradiční a ideolo-
gický přístup k debatě a že téma dnešní konference je poněkud 
jiné. Nemyslím si to. Mám za to, že existuje silná korelace (a též 
kauzalita) mezi nedostatečným množstvím svobody a demokra-
cie – v důsledku etatismu – na straně jedné a směřováním ke „stá-
le těsnější“ evropské integraci na straně druhé. Tato souvislost by 
měla být předmětem dnešních debat. Z podstaty mylná evropei-
zace – ambice vytvořit nadnárodní evropský stát – je založena na 
dvou neodůvodněných předpokladech: a) stávající formu integra-
ce potřebujeme jako prevenci proti válkám; b) v lidském konání 
(v Misesovském smyslu slova) převládají externality, veřejné stat-

Úvodní slovo konference

Václav Klaus
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ky jsou důležitější než soukromé statky, všude kolem existují celo-
evropské veřejné statky.

Ve jménu těchto předpokladů jsme postupně „integrováni“, 
unifikováni, standardizováni, harmonizováni, regulováni – aniž by 
byla věnována patřičná pozornost jak zamýšleným, tak nezamýšle-
ným důsledkům tohoto procesu. Hlavními oběťmi tohoto procesu 
jsou svoboda, demokracie, ekonomická efektivnost, zodpovědný 
přístup k životu – hodnoty drahé nám všem, kteří se pokoušíme 
trvalému nebezpečí návratu na „cestu k nevolnictví“ vzdorovat.

Říkat tato slova je politicky nekorektní, protože vítr dnes 
v Evropě fouká opačným směrem. Tentokrát nikoliv z východu. 
Věřím, že tato konference je setkáním lidí, kteří si politicky neko-
rektní být troufnou, a proto se těším, že se zde spolu s Vámi dnes 
odpoledne zúčastním zajímavého programu.

Překlad: Petr Mach

Česká republika je členem Evropské unie teprve dva a půl 
roku, ale vždy zde existovala tradice otevřeného, kritického 
myšlení ohledně současného pojetí evropské spolupráce. Snad 
to pramení z našich spíše negativních historických zkušeností 
s „velkými“ socialistickými projekty a schématy, stejně jako z fak-
tu, že české země byly v uplynulých staletích součástí několika 
nadnárodních komplexů, které se nakonec všechny zhroutily. 

Název konference se ptá: „Kam směřujeme?“. Soudím, že ces-
ta, jíž se dnes EU ubírá, není cestou, kterou my – účastníci této 
konference – chceme. Proto navrhuji k této poněkud popisné 
tematické otázce doplněk, znějící „Kam bychom měli směřovat?“ 
a – navíc – „Jak nasměrovat vývoj EU k podobě, s jakou bychom 
v následujících letech mohli alespoň částečně souhlasit.“

Dějiny nám čas od času nabízejí něco, co bychom mohli nazvat 
„okénka příležitostí“, zkrátka příležitost, kterou bychom neměli 
promarnit. V případě procesu evropské integrace se taková okén-
ka příležitostí otevírají právě teď. Proč právě dnes?

Dosavadní paradigma evropské integrace se vyčerpalo. Integra-
ce pokračuje dál, vedena vlastní hybnou silou a setrvačností insti-
tucionálního mechanismu a politické rétoriky. Ve skutečnosti 
začínáme mít dojem, že jsme se pouze stali svědky jakéhosi před-
stavení pimprlového divadla, které se hraje před nalakovanými 
kulisami, jež zakrývají prázdnotu, která je za nimi. Ti, kteří tako-
vý průběh integrace předvídali – a já mezi ně řadím účastníky 
dnešní konference – mají dnes jedinečnou příležitost předložit 
nová paradigma integrace. Ještě nikdy k tomu nenastal vhodnější 
 okamžik.

Krach Evropské ústavy, která měla korunovat celoživotní úsi-
lí zastánců integrace a federalizace, uvedl tyto lidi do rozpaků. 

Nové paradigma evropské integrace

Jan Zahradil

poslanec Evropského parlamentu
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Evropská ústava byla odmítnuta hlasy voličů ve Francii, což je 
vysoce symbolická událost. A co víc, v Německu byla ratifikace 
dokumentu pozastavena německým Ústavním soudem. Tento ver-
dikt se kupodivu těšil jen velmi malé pozornosti médií. Symbolic-
ké vyznění nejnovějšího vývoje se opírá o skutečnost, že tyto dva 
státy, zarputilí zastánci stále těsnější unie a postupného přesunu 
národních kompetencí na evropskou úroveň, se samy postaraly 
o zánik ústavy.

Míra všeobecného zmatku a znepokojení je úchvatná. Fran-
couzský prezidentský kandidát Nicolas Sarkozy chce na jedné 
straně psát nový dokument s nůžkami v ruce, neboli rozdělit 
ústavu na kusy a propašovat ji coby „Minismlouvu“ či „Nicejskou 
smlouvu Plus“ k druhému pokusu o ratifikaci – tentokrát bez lido-
vého referenda. Německá kancléřka Angela Merkelová na druhou 
stranu trvá na ratifikaci, aniž by v dokumentu byly provedeny 
nějaké zásadní změny. Ani jedno z výše uvedených řešení není 
životaschopné ani uskutečnitelné.

V prvním případě by formálně došlo k vytvoření nového doku-
mentu, který by musel být znovu ratifikován všemi pětadvaceti či 
přepokládanými sedmadvaceti členskými státy. Těžko si lze před-
stavit, že ty státy, které již dokument schválily, by byly ochotné 
nechat se dotlačit k tomu, aby jej ratifikovaly ještě jednou. Druhý 
případ předpokládá, že by francouzští a holandští voliči byli při-
nuceni usnést se na dokumentu, který už jednou odmítli. Myslím, 
že ani to není pravděpodobné.

Měli bychom však uvažovat o scénáři, podle nějž se zastánci 
federalizace a integrace nevzdají. Právě naopak. Pokusí se využít 
nadcházejícího předsednictví Německa v Evropské unii k tomu, 
aby uskutečnili některé ze svých plánů. Plánované uveřejnění tak-
zvané Berlínské deklarace v březnu 2007 k tomu může být velmi 
vhodnou příležitostí.

My, kteří máme o evropské integraci a spolupráci mezi evrop-
skými státy jinou představu, bychom také měli německého před-
sednictví využít. Měli bychom otevřeně mluvit o novém paradig-
matu integrace.

Současně však musíme mít na paměti jednu důležitou skuteč-
nost. Jakýkoli posun od integracionistického a federalistického 

modelu k modelu novému nebude možno provádět revoluční 
cestou. Nebude to revoluce, bude to evoluce. Nebude to neočeká-
vaný převrat, ale sled postupných kroků, prováděných v průběhu 
let. Abychom tohoto nového modelu dosáhli, musíme se naučit, 
jak využít současných mocenských vztahů a smluvních mecha-
nismů Evropské unie a postupně je upravit do stavu, který by byl 
pro nás přijatelný.

Nové paradigma – flexibilita vztahů

O jakém novém paradigmatu tedy mluvíme? Máme-li ho defi-
novat, musíme se odklonit od současného stavu věcí: dnešní EU 
se musí vyrovnávat s nebývalým nárůstem počtu členských stá-
tů, který následně a logicky vede k náhlému vzestupu vnitřní 
různorodosti EU a k výraznějším rozdílům v široké škále sociál-
ních, ekonomických a geopolitických rysů. Nová konstelace sil, 
která vyplynula ze sjednocení Německa v roce 1990 a z rozšíření 
EU v roce 2004, destabilizovala koaliční vzorce. Také mapa svě-
ta se změnila. Stará imperiální teorie, která byla jedním ze zásad-
ních podnětů integrace, podle níž velikost je vším, přestala pla-
tit. Abychom mohli být úspěšnými činiteli na mezinárodním poli, 
musíme zachovávat schopnost rychlé reakce, flexibilitu, přizpů-
sobivost a principy konkurence a vzájemných vztahů. Tyto vlast-
nosti a principy nemají nic společného se zeměpisnou rozlohou, 
počtem obyvatel či objemem legislativních úprav, ba dokonce 
ani s uspořádáním institucí. Právě naopak, mohou být dokonce 
s těmito atributy v rozporu. 

Evropská unie nedokáže najít na tyto výzvy vhodnou odpo-
věď. Postupně začalo být zřejmé, že úsilí o politický konsenzus, 
který nachází svůj výraz ve snaze o „stále těsnější unii“, by mělo 
být nahrazeno potřebou větší ekonomické dynamiky, decentra-
lizace a rozmanitosti jednotlivých států. Tím je vymezeno to, co 
můžeme nazývat novým modelem evropské spolupráce, nebo 
– chcete-li – integrace. 

Místo lineárního a nezvratného vývoje, založeného na nepře-
tržitém přesouvání pravomocí na evropskou úroveň – by se EU 
měla přeměnit ve flexibilní síť úzce spolupracujících národních 
států, které se mohou integrovat na různých úrovních podle své 
vlastní vůle, svého vlastního odhodlání, možností a schopností, 



16 17

která může vytvářet různorodé spolky, skupiny a svazky bez jaké-
hokoli pokusu o definování konečné fáze takové spolupráce, a co 
víc – které budou mít vždycky tu výhodu možnosti učinit krok 
zpátky, pokud nebudou spokojeny. Tohle všechno by samozřejmě 
bylo podepřeno adekvátním smluvním základem. Klíčovým slo-
vem je flexibilita.

Avšak namísto takovéhoto vývoje jsme chyceni do pasti stále 
se opakujících, nechvalně známých a nikdy nekončících debat 
o institucionální architektuře Evropské unie a o možné revizi 
rozhodovacích postupů EU. Všechny tyto víceméně formální 
otázky se postupem času rozvinuly v jakousi sebeiniciující myto-
logii Evropské unie. Jedním ze základních kamenů mytologie EU 
je mýtus o výhodách hlasování kvalifikované většiny. Dovolte mi, 
abych se na tento problém podíval důkladněji, protože jsem toho 
názoru, že naše hledání nové vize Evropy by mělo začít analýzou 
fenoménu hlasování kvalifikovanou většinou.

Mýtus efektivity většinového hlasování

Institucionální reformy v roce 1990 byly uskutečněny za před-
pokladu, že nepřetržité rozšiřování hlasování kvalifikovanou větši-
nou v Radě ES – která zastupuje národní vlády – je jediný způsob, 
jak zajistit dobře fungující rozhodovací proces v Evropské unii. 
Tato myšlenka byla podtržena předpokladem, že součinnost při 
kolektivním sledování zájmu je v důsledku lepší, než když každý 
sleduje svůj vlastní zájem. Politická praxe dokázala, že tento před-
poklad je mylný. 

Zastánci integrace a federalismu obvykle argumentují tím, že 
proces rozhodování v Radě není v první řadě založen na hlasová-
ní, ale stojí na vyjednávání s cílem dosáhnout co nejširšího mož-
ného konsensu. Mají dnes sklon uvažovat o mezinárodních doho-
dách ve velmi moderním světle, podle mého názoru však použí-
vají naprosto nesprávných popisů a charakteristik, které jsou 
v rozporu se základní logikou a jsou známé jako takzvaný scénář 
„všichni vyhrávají“. Jsou přesvědčeni, že situace výhodné pro 
všechny strany existují a že jsou pro všechny lepší, než když se 
každý zvlášť zaměří na dosažení svého cíle. Spoléhají na metodu 
jediné souhrnné transakce, vycházející z předpokladu, že zatímco 
jeden stát vyhraje v hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti, 

v níž je potřeba legislativy, musí udělat ústupek jiné zemi, která 
chce novou evropskou kompetenci někde jinde. 

Takové tvrzení nicméně neodpovídá praxi každodenní politi-
ky EU, která vychází zejména z převažující premisy prosazování 
zájmů skrze společenství. To znamená, že kompetence a pravo-
moci, které jednou EU získala, se už nemohou vrátit pod kontrolu 
národních států. Jsou neodvolatelně přesunuty z úrovně národní 
do úrovně společenství. Proto je při pohledu zvenčí každá předa-
ná pravomoc ztrátou a každá nepředaná pravomoc pouze dočas-
ným vítězstvím. Smlouva o evropské ústavě tuto tendenci ještě 
posílila změnou takzvaných „vážených hlasů“ v hlasování podle 
populačního principu v Radě Evropské unie, což se stalo poprvé 
v dějinách evropské integrace a – je nutné zdůraznit – k nevýho-
dě malých zemí. 

Právo neúčastnit se

Nepřetržité rozšiřování hlasování na principu kvalifikované 
většiny (QMV) může být chápáno jako jádro evropského konsti-
tucionalismu. Jedinou skutečnou alternativou ke QMV je prin-
cip flexibility. Měli bychom raději přijmout mnohem političtější 
názor, že flexibilita ve svém důsledku protiřečí obecným cílům 
konstitucionalismu EU. 

Stručně řečeno, princip flexibility nám poskytuje volbu roz-
hodnout se k neúčasti, zatímco v případě QMV je nutno se pod-
řídit pravidlům odhlasovaných Radou, s minimálním prostorem 
pro diskusi.

Dnes jsou už ve smlouvách zakotveny jisté rysy flexibility – tak-
zvaná klauzule o posílené spolupráci. Mechanismus posílené spo-
lupráce zahrnuje v zásadě dva základní modely flexibility, známé 
buď jako vícerychlostní integrace nebo variabilní geometrie. 
Dovolte mi, abych stručně popsal oba dva.

Vícerychlostní integrace je v evropské integraci standardním 
postupem. V podstatě stanovuje jádro politiky, které musí být 
jednomyslně přijato, pouze s dočasnými zásahy. Základním před-
pokladem nicméně je, že všechny členské státy si přejí a nakonec 
musí přijmout všechny postupy (příkladem je Měnová unie). 

Variabilní geometrie se od předchozího názoru liší očekáváním 
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více či méně trvalé diferenciace mezi členskými státy. Uvažovat 
o tom, že by diferenciovaná způsobilosti přispívala k vývoji EU 
a podílela se na něm je stejně nemožné. Toto očividně není ta fle-
xibilita, jakou máme na mysli.

Měli bychom přestat flexibilitu chápat jako pouze pragmatický 
a technický vynález, který umožňuje EU „lépe fungovat“ ve smys-
lu vyhnutí se blokacím v rozhodovacím procesu, překlenutí roz-
dílů mezi členskými státy a umožnění užší spolupráce v právním 
rámci Evropské unie.

Měli bychom odmítnout představu flexibility, která předpo-
kládá vytvoření integracionistického „předvoje“, dříve či později 
následovaného ostatními, nepřímo donucenými přijmout stan-
dardy „tvrdého jádra.“ Takové pojetí flexibilní integrace by vedlo 
pouze k trvalému rozdělení na EU první a druhé, respektive třetí 
kategorie. 

Měli bychom se zabývat představou skutečné flexibility, která 
musí respektovat rovnoprávné postavení všech členů EU a jejich 
přání vybrat si oblasti, v nichž budou volit těsnější či volnější 
integraci. To by vedlo k „multirychlostní“ Evropské unii ne pou-
ze s jedním „tvrdým jádrem“, ale s více rovnoprávnými „jádry“. 
Můžeme to nazývat flexibilitou à la carte. 

Verze flexibility à la carte do určité míry obsahují rysy dřívěj-
ších modelů, je zde však jeden zásadní rozdíl. Je založena na poli-
tické vůli, vyjadřující volbu neúčastnit se a nesledovat společný 
koncový produkt integrace ve vztahu k výzvám, jimž EU čelí. Ve 
stejném duchu pak taková flexibilita nakonec vytváří EU bez for-
málního jádra a umožňuje členským státům různé stupně zapo-
jení. Chceme-li bojovat se zastánci integrace a federalisty jejich 
vlastními zbraněmi, musíme začít právě tady.

Musíme být realisté

Realistický přístup k reformě EU je velmi potřebný, koneckon-
ců jsme všichni eurorealisté. Z politického hlediska jsou dnes 
naše názory v menšině. Proto by nebylo realistické domnívat se, 
že jsme schopni – navzdory krachu Smlouvy o evropské ústavě 
– iniciovat takový post-konstitucionální vývoj, který by vedl k cel-
kovému otřesu základu současné smlouvy a její změně například 

v jakousi formu „Unie evropských států“. V zájmech jednotli-
vých států existuje veliký rozpor, těžkým břemenem je i setrvač-
nost zastánců integrace. Nový smluvní základ bude předmětem 
nových jednání a jako takový musí obsahovat princip flexibility  
à la carte. To je podle všeho velice dlouhý proces.

Princip flexibility není samozřejmě jediným a všemocným 
opatřením. Měl by být dán do kontextu s dalšími velmi potřebný-
mi reformními opatřeními. Jmenuji aspoň některé z nich. 

•  Revize celého acquis communautaire (to před nedávnem 
ohlásil předseda Evropské komise, tak bychom ho měli vzít 
za slovo). 

•  Identifikace kapitol v acquis communautaire, které mohou 
být vráceny na základě smlouvy zpět na národní úroveň. 

•  Odstranění nebo výrazné zredukování neudržitelných oblastí 
politiky Evropské unie (například Společná zemědělská po-
litika EU používaná jako prostředek politického nátlaku na 
Světovou obchodní organizaci).

Kdybychom měli novou smlouvu, která by obsahovala výše uve-
dené principy, pokládal bych to za úspěch, který by nám otevřel 
cestu k naší představě o Evropské unii.

Překlad: Jan Křišťan
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O zahraniční politice Evropské unie se dá říci málo i mnoho. 
V posledních letech bylo již na toto téma napsáno tolik špatných 
knih, že by snadno zaplnily všechny kontejnery ve městě. Tato díl-
ka unisono opakují stejnou písničku: EU může pomocí tzv. měk-
ké síly (soft power) lépe dosáhnout toho, co USA zkouší tvrdou 
silou (hard power). Nač hned tasit zbraň, když stačí dobré slovo? 
Na dělení mezi údajně destruktivním americkým přístupem síly 
a údajně konstruktivní evropskou výzvou k rozumné dohodě 
bylo vystavěno mnoho intelektuálních pyramid. Stačí si vzít např. 
nedávný ambiciózní traktát Roberta Coopera, The Breaking of 
Nations (Rozpad národů). 

Používání měkké síly bychom v žádném případě neměli zavr-
hovat. Měkká síla může být efektivní, pokud je podepřena morál-
ní a politickou autoritou a vyhlídkou na materiální i politický pro-
spěch. Na tomto principu země střední a východní Evropy sou-
hlasily s nadiktovanými podmínkami vstupu do EU a akceptovaly 
nákladné acquis communautaire, aby získaly budoucí prospěch 
z členství v EU. Teď ale EU předpoklady pro politiku, která by za 
určitých podmínek umožnila účinné použití měkké síly, již vyčer-
pala. EU ztratila prestiž, správný směr a přestala být motorem eko-
nomického růstu. 

Výsledkem je, že měkká síla je měkčí a měkčí. Dvojitá rána 
Evropské ústavě ukázala nedostatek veřejného mandátu EU. 
Období „přemýšlení“, které vyhlásil předseda komise Barroso 
po odmítnutí Ústavy v roce 2004, a které ani po mnoha měsících 
s ničím nepřišlo, nenechává na pochybách, že vedení EU je bez-
radné. Mašinérie eurokratického vládnutí se stále více zadrhává.

Brusel, není schopen zvládat velké úkoly a utápí se stále častěji 
ve vnitřních sporech. S narůstajícími problémy vycházejí na svět-

Stojí Evropská unie za zachování?

John Gillingham

profesor na Universitě Missouri-St Louis
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lo strukturální slabiny EU a prostor pro provádění efektivní zahra-
niční politiky se tím zužuje. Věrohodnost EU je tak v troskách. 

Vezměme si jako příklad trapné angažmá EU na Blízkém výcho-
dě. Po počátečních fanfárách následovaly už jen chabé takty dru-
hých houslí. Raději nepomýšlet na příští takové angažmá. Jestli se 
Izraelci rozhodnou vrátit na Golanské výšiny a Hizballáh nebude 
hrát mrtvého brouka, může být současný kontingent EU „Unifil“ 
snadno rozprášen.

Neexistence rychlé reakční síly spolu s nejednotností EU vylu-
čují – což je evidentní – možnost použití tvrdé síly, kterou Fran-
couzi často slibují, ale při její realizaci selhávají. Odhodlaná, 
ale bláhová snaha Jacquese Chiraca, stejně jako jeho spojenců 
v Německu a v Evropské komisi, vyhnout se těmto nepříjemným 
realitám pomocí technologického Flucht nach vorne, se hroutí; 
vojensko-průmyslový celek v srdci jejich vysněné budoucí Evropy 
se rozpadá ve švech. 

Vezměme si jen Airbus či Galileo. Airbus 380, je katastrofou 
a zaměstnanci i daňoví poplatníci to již začínají pociťovat. Gali-
leo měl být navigační systém vytvořený tak, aby umožnil budoucí 
úderné síle operovat v bleskové válce (Blitzkrieg) ve stylu Ame-
ričanů v prvních dnech afgánské války a válkách v Zálivu. Ačkoli 
je Galileo teprve v zárodku, už nyní značně překračuje plánova-
né náklady. Systém bude vojensky a komerčně bezcenný, bude-li 
vůbec kdy dokončen. Mělo by se spíš začít přemýšlet jak minima-
lizovat ztráty.

Slabá politika zahraniční obchodu

Zhoršení pozice EU je stejně patrné v oblasti zahraničního 
obchodu. Kličkování komisaře Mandelsona už nikoho nepřesvěd-
čí, že vina za ztroskotání dalšího kola vyjednávání v rámci Světové 
obchodní organizace (WTO) leží někde jinde než na EU. Konec 
protekcionismu by musel znamenat konec neobhajitelné Společ-
né zemědělské politiky, a tato pradohoda, která svázala dohro-
mady původní Evropské ekonomické společenství, by tak ztratila 
smysl. Zrušení přerozdělovací Společné zemědělské politiky by si 
navíc vyžádalo znovuvyjednání tzv. Big Bargains, které pomohly 
udržet Evropskou unii pohromadě, přičemž samozřejmě regio-

nální politika (další velké nadnárodní rozdávání peněz daňových 
poplatníků) je z nich nejdůležitější. Jinými slovy, zrušení Společné 
zemědělské politiky by samo o sobě narušilo čistou finanční pozi-
ci jednotlivých členů, čistí příjemci by se snadno změnili v čisté 
plátce do pokladny EU.

Nová dohoda by tedy musela být vytvořena úplně na zelené 
louce. Nic jiného nepomůže. Berme tuto jednoduchou realitu 
jako možnou šanci pro skutečnou reformu: úspěšné zlikvidování 
Společné zemědělské politiky by mohlo spustit lavinu žádoucích 
změn. 

Hájením systému Společné zemědělské politiky Mandelson 
oslabil nejdůležitější pravomoc EU na poli zahraniční politiky: 
vyjednávat s WTO jménem členských států. Ve výsledku to poško-
dilo nejen WTO, ale i malé státy a ekonomicky slabé země. Jen 
velcí hráči – Čína, Indie a USA – mohou profitovat z bilateralismu. 
Upozorňuji, že jsem do výčtu velkých hráčů nezahrnul EU, pro-
tože ta se nachází v pozvolném rozkladu. Další oslabování Světo-
vé obchodní organizace celý proces jen urychlí – síly globalizace 
spíš posílí než oslabí, což jen vyprovokuje další protekcionistické 
tlaky na národní úrovni.

Neschopnost vyjednávat s Ruskem

Další dva významné příklady ukazují, jak se zhoršuje pozice EU 
na poli zahraniční politiky. EU nedokáže ani efektivně vyjednávat 
s Putinem, ani zabránit členským státům, aby si v otázkách ener-
gie šly vlastní cestou. Protože na dnešní konferenci nevystupuje 
Igor Grazin, který je v tomto ohledu skutečný expert, dovolte, 
abych na toto téma řekl pár slov já.

Rok 2006 byl rokem Ruska. Nemusím asi připomínat, že to 
začalo odstřižením Ukrajiny od plynovodu, což odhalilo riskantní 
závislost západní Evropy na zahraničních zdrojích energie. V uply-
nulých několika měsících Gazprom upevnil svůj vliv na zdroje 
plynu ve střední Asii, uzavřel dohodu s druhým nejvýznamnějším 
zahraničním zdrojem Evropy – Alžírskem a zvyšuje svou pozici 
v distribučních sítích v západní Evropě. Upevňování pozic pokra-
čuje podobným tempem i v příbuzných oblastech, jako je ropa, 
elektřina a jaderná energie. Vladimir Putin se netají svou snahou 
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o vytvoření ruského energetického monopolu a nenechává niko-
ho na pochybách, že silný a efektivně vyzbrojený neo-moskevský 
stát bude hlavním vítězem této politiky. 

Vzkříšení Ruska už přináší v zahraničí své ovoce. Ukrajina, 
národ čítající na 40 milionů obyvatel, je opět v náručí Kremlu 
a jeho domácí politika je ve skutečnosti regulována cenou zem-
ního plynu. Slibná „Oranžová revoluce“ je bohužel věcí minulosti 
a Barroso Ukrajincům vzkázal, že je Evropská unie nechává napo-
spas osudu.

Barrosovo vyjádření, že další rozšiřování nebude pokračovat, 
dokud se nevyřeší záležitost s Ústavou (což jasným jazykem zna-
mená nikdy), pohřbívá zbytky měkké síly EU. Když – jak nyní 
potvrzuje většina odborníků – evropská integrace již dávno 
nenapomáhá hospodářskému růstu, ztratil Brusel s neschop-
ností uplatňovat efektivní měkkou sílu poslední skutečný rai-
son d’etre, Takový je důsledek „hodné vlády“ v EU i v okolních 
zemích. 

EU ani nemůže řešit problémy s imigrací, které se všude na 
světě řeší národními kvótami. V rámci EU takové řešení naráží na 
principiální problém: uplatňování národních omezení by bylo 
v rozporu s jednou ze svobod zaručených zakládací Římskou 
smlouvou – volnost pohybu pracovních sil. Zdá se, že uplatňová-
ní tohoto práva nejde dohromady s „evropským sociálním mode-
lem“, který tolik milují eurofilové, a který se evidentně nesnáší 
s konkurencí na trhu práce. 

Přežití Evropské unie v minulosti vyžadovalo složité kompro-
misy mezi dvěma odlišnými principy organizace: byrokratickým 
centralismem na straně jedné a tržní konkurencí na straně druhé. 

Tlak na vytvoření delorsovského evropského Superstátu, který 
zesiloval od Maastrichtské smlouvy, se vyčerpal. Jedině tržní kon-
kurence by mohla stimulovat změnu, ale neúspěchy unijní poli-
tiky vyvolávají naopak protekcionistické tendence, takže i tržní 
směřování je ohroženo. Oslabení Bruselu a přenášení pravomocí 
zpět na státy – což je jedinou myslitelnou reformou, by zatím spíš 
podněcovalo protekcionistické tendence. Aby se věci mohly zlep-
šit, musí být veřejnost přesvědčena o marnosti a krátkozrakosti 
protekcionismu.

Pár myšlenek na závěr. 

První se vztahuje k zahraničním vztahům EU. Společná zahra-
niční a obranná politika (Common Foreign and Security Policy) 
neboli CFSP, narychlo přifařená jakožto druhý pilíř k Maastricht-
ské smlouvě, zůstane nenaplněna. Zapomeňte na velké plány 
– jako je prohlášení německého ministra zahraniční Kurta Becka 
z minulého týdne o „single European command structure“ (jed-
notné evropské struktuře velení). Odpovědnost za vojenskou 
obranu evropských zájmů – zvláště tváří v tvář ožívajícímu Rus-
ku – musí zůstat primárně na NATO, dokud Evropané nezačnou 
dávat na obranu tolik co Američané. I v případě této vzdálené 
možnosti, bude trvat nejméně deset let, než Evropané dosáhnou 
něčeho, co by se aspoň blížilo strategické vyváženosti. Vladimir 
Putin se mezitím pravděpodobně nepromění v demokrata, které-
ho se Gerhard Schroeder, Jacques Chirac a George Bush domní-
vají, že vidí.

Druhý můj závěr je, že příležitostí reformovat Evropskou unii 
je málo a ubývají. Ani Francie ani franko-německý centralistický 
tandem nemohou nadále uřídit změnu shora. To samé platí pro 
Británii, jejíž předsednictví v minulém roce nenabídlo žádnou 
alternativu politického směřování. Navíc „únava z liberalizace“ 
zasahuje také převážnou část střední a východní Evropy a kalí 
naděje na to, že by liberální duch odtud přenesl skutečné refor-
my na západ. Zásadní změnu bude muset přinést konsensus na 
evropské úrovni v této věci, a ten je v nedohlednu. 

Na úplný závěr si dovolím podotknout, že obhájci Evropské 
ústavy mají v jednom směru pravdu: Evropská unie nemůže dále 
přežít, dále prosperovat, ve své současné podobě. Nicméně, úplně 
chybně uvažují v jiném směru: jejich utkvělé přesvědčení o nut-
nosti mít stále „více Evropy“ věci pouze zhoršuje, maří a oddaluje 
dávno potřebné přenesení pravomocí zpět na národní státy. 

Aby se podařilo zachránit liberální část evropského projektu, 
musí se instituce EU drasticky zredukovat a předělat. EU musí 
být reformována pomocí nové mezinárodní smlouvy, která bude 
vyhovovat všem. Základním garantem stability takové dohody je 
demokratický proces. Ten může fungovat jen na národní úrovni. 
Členské státy si musí vzít zpět mnohé pravomoci, aby se posílila 
legitimita během rozhodovacího procesu. 
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Aby Evropská unie, coby symbol evropských snah o mír a pro-
speritu, přežila, musí dát národům členských států – rozmani-
tým, ale jednotným v základních hodnotách – šanci vytyčit cestu 
vedoucí k těmto vznešeným cílům. Jen národy, které tvoří součas-
nou EU, musí nakonec společně nějak rozhodnout, jestli stojí za 
to Evropskou unii, v té či oné podobě zachovat.

Překlad: Linda Martynková, Petr Mach

Začnu příkladem své vlastní země. 

Britská zahraniční politika se nachází ve svízelné situaci. A tak 
tomu bude, dokud Tony Blair konečně neopustí svou funkci, 
dokud prezident Bush – či možná jeho nástupce – nevytvoří 
jakousi ozdravnou strategii pro politiku USA na Středním výcho-
dě a dokud v Británii nedojde k „renesanci vnímání“ své vlastní 
pozice – které se neuvěřitelně sebe-disociačním způsobem po 
vzoru Waltera Mittyho dovolával i Blair. Nevíme, zdali k tomu do-
jde, až bude Blair vystřídán. Nicméně existují náznaky od Gordo-
na Browna, jeho pravděpodobného nástupce v pozici minister-
ského předsedy, že by se mohl pokusit blíže nespecifikovaným 
způsobem o částečné distancování Británie od stále více se vytrá-
cejícího Bushova snu o „novém Středním východě“.

Mezitím britská politika zůstává v závěsu politiky Washingto-
nu, přičemž tento stav ve své stávající podobě nijak nepřispívá 
ke zdravým anglo-americkým vztahům. V nejbližší době James 
Baker – bývalý ministr zahraničí USA, předseda washingtonské 
„Irácké studijní skupiny“ za Republikány a důvěrný poradce rodi-
ny Bushů – dokončí svou zprávu a bezpochyby se v tichosti s pre-
zidentem poradí za zavřenými dveřmi. My budeme muset čekat 
venku, až nám bude sděleno, co bylo rozhodnuto na základě úva-
hy, kterou Baker popsal jako“alternativu mezi ‘vydržet až do 
konce’ a ‘přestat a utéct’.“

Podle mě se bude jednat o konferenci o bezpečnosti na Střed-
ním východě podle daytonského vzoru, na kterou budou muset 
být pozvány státy jako Sýrie nebo Irán, které upřímně řečeno 
nefigurovaly na původním washingtonském seznamu pozvaných. 
Baker s nimi ostatně již měl hovořit. Uvidíme, zdali bude něco 
takového možné, dokud bude Bush v Bílém domě.

Čas najít nové partnery

Lord David Howell of Guildford

poslanec britské Dolní sněmovny

John Gillingham je profesorem na University of Missouri-
St Louis od roku 1986 přednáší rovněž v dalších institucích 
včetně Harvardovy či Stanfordovy university. Publikuje pře-
vážně na téma evropské integrace, evropské historie, NATO 
a amerických vztahů s EU. Mezi jeho poslední publikace pat-
ří Design for a New Europe (2006) and European Integration,  
1950–2003: Superstate or New Market Economy (2003), 
a v současnosti píše práci Europe Lost, Not yet Found,  
1945–2005: A Short History. Je autorem též řady časopiseckých 
publikací a kapitol učebnic. Profesor Gillingham pravidelně 
přednáší jak v USA tak v Evropě.
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Politika mostu nefunguje

Ať se situace vyvine kterýmkoliv směrem, vliv Velké Británie 
v těchto záležitostech klesá na minimum. To se naprosto liší od 
zlatých časů jednotnosti pánů Bushe a Blaira. Původní myšlenka 
byla, že by Británie měla představovat jakýsi most mezi Amerikou 
a Evropou. Avšak tento most, jestliže vůbec kdy stál, je nyní pou-
hou hromadou sutin na dně řeky. 

Na papíře to vypadalo dobře, jako mnohé Blairovy plány. Bri-
tánie by plně podporovala Společnou zahraniční a bezpečnostní 
politiku EU a současně by byla premiantem Washingtonu, jako 
neochvějný přítel z druhé strany Atlantiku, bok po boku Ameri-
ky při jejím tažení za demokracii. Struktura mostu by obě strany 
skvěle spojovala. 

Plán nemohl nikdy fungovat, protože rozpěry na obou stranách 
nemohly odolat tlaku. 

Na americké straně Bushův tým tento názor nikdy nepřijal, 
i přes tvrzení, že Británie byla či je věrným a rovnocenným part-
nerem USA. Bylo hezké mít Británii na své straně s tím skvělým 
chlapíkem Blairem v čele a tak dále a tak dále. Ale Američané 
nepotřebovali ke kontaktu s Evropou prostředníka. Sami viděli 
prudký antiamerikanismus ve „staré Evropě“ a věřili – chybně, jak 
se ukázalo – že mohou situaci zvládnout sami. 

Na evropské straně panovala a stále panuje nejednotnost. 
Rétorické fráze jsou přebohaté, ale realita je tristní. SZBP, společ-
ná zahraniční a bezpečnostní politika EU, kterou vůdčí ministři 
EU denně popisují jako klíčový faktor k zajištění vlivu Evropy ve 
světě a kterou naše ministerstvo zahraničí stále pokládá za svou 
prioritu v oblasti zahraniční politiky („působení prostřednictvím 
našich evropských partnerů“ apod.), je jen slabým nástrojem, bez 
zájmu o ochranu a posilování skutečných zájmů Británie či o pod-
poru snah Británie o co nejefektivnější přispění ke světovému 
míru, stabilitě a rozvoji.

Jednoduše řečeno, zatímco efektivní zahraniční politika potře-
buje partnery a spojence – v dnešní propojené době ještě více, 
než kdy jindy – naši hlavní evropští sousedé představují špatné 
partnery a SZBP nás angažuje do špatných partnerství. Jestliže 
odvržená Ústava EU bude opět oprášena a položena na stůl, jak 

se evidentně plánuje, SZBP se beze změny opět octne na pořadu 
dne. Británie by se měla držet stranou, jak je to jen možné. 

Nejevidentnějším důvodem k tomuto postoji je fakt, že k vět-
šině klíčových mezinárodních otázek neexistuje společné kohe-
rentní stanovisko EU. Za situace, kdy existuje 25 úžasně odlišných 
národů a 25 odlišných vidění světa, cokoli projde filtrem SZBP 
bude nutně nejasné a mlhavé a poslouží jako zdroj nedorozu-
mění. Je tomu tak v otázce Iráku či Iránu nebo Afghánistánu či 
izraelsko-palestinského konfliktu, Libanonu nebo Ruska a postoji 
k Putinovi, nebo v otázce Číny a zbraní, Turecka a rozšíření, OSN 
a zejména jak jednat s Američany. 

Transatlantické vztahy se octly na nejnižším bodě za několik 
posledních desetiletí. Namísto aby EU uklidňovala a vyjasňova-
la transatlantické spory tím, že bude mluvit jedním silným hla-
sem, je spíše vyostřuje, takže dříve druhořadé, řešitelné rozdíly 
se v současnosti mění na zásadní škodlivé spory. I přes protesty 
a bezpochyby upřímné snahy Petera Mandelsona, jednací kolo 
z Dohá skončilo nezdarem kvůli existenci stavu, který deník 
Financial Times popsal jako „třináct či čtrnáct členských států 
EU pod taktovkou Francie“. Nic z toho rozhodně nebylo a není 
v zájmu Velké Británie.

Amerika potřebuje přátele, ne lokaje

Avšak existuje hlubší důvod pro snahy nalézt něco lepšího než 
SZBP coby nástroj zahraniční politiky. 

I přes svůj ozbrojený potenciál Amerika zoufale potřebuje sku-
tečné a spolehlivé přátele, nejen aby byla schopna naplňovat svou 
celosvětovou odpovědnost, ale aby rovněž zajistila bezpečnost 
vlastním občanům. To dnes ve Washingtonu začínají uznávat už 
i vyznavači samostatné akce.

O něco obtížněji stravitelný je ve Washingtonu fakt, že skuteč-
né přátelství a podpora znamenají více než „zaškrtnutí správné 
odpovědi“. Skutečné přátelství je založeno na upřímnosti, ote-
vřenosti, kritice, je-li na místě (tedy jestliže je ze své podstaty 
konstruktivní a není založena jen na zlé vůli), naprosté vzájem-
né důvěře a respektu a v některých omezených případech i na 
 krocení.
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EU si v těchto rolích nevede moc dobře. Fráze o partnerství 
mezi EU a USA mohou znít dál, ale i kdyby Javier Solana, rádoby 
„ministr zahraničí“ EU, dokázal zformuloval společnou evropskou 
politiku vůči Američanům, což nedokáže, proč by se mu mělo 
od administrativy USA dostat něčeho víc než chladného kývnutí? 
Proč by měl Washington s respektem naslouchat subjektu, který 
spatřuje (nikoli neoprávněně) jako v zásadě protiamerický, který 
se stále méně projevuje jako přítel a partner a čím dál víc se cho-
vá jako nepřátelský blok – transatlantický nepříjemný soused, kte-
rý vyvolává hádku z jakéhokoli důvodu, důležitého i triviálního. 

Před šedesáti lety plnila Británie roli usmiřujícího partnera 
a přítele – alespoň do určité míry. Poté v kontextu studené války 
přišel Kennedy s ideou dvou pilířů, i když se nejednalo o myšlen-
ku, která by ustála hlubší analýzu. I NATO mělo představovat spo-
jující článek rovnocenných partnerů. 

Avšak dnes toto vše náleží historii a otázka, na níž musí být 
nalezena odpověď, je, kde najít platformu, na které se vytvo-
ří partnerství či spojení, kterému bude americký obr skutečně 
naslouchat, s nímž bude spolupracovat a z něhož bude mít celý 
svět, a zejména Británie, jednoznačný užitek.

Nová světová platforma?

Nejprve je nutné identifikovat země, které jsou skutečně nej-
lepšími přáteli USA, které nejsou vedeny protiamerickými nálada-
mi a které by měly zájem na pevném dvoustranném partnerství 
se supervelmocí, ne v pozici podřízeného, ale na rovnocenném, 
důvěryhodném základě. 

Jako příklad lze uvést strukturu, která by mohla posloužit jako 
model pro podobnou platformu. Touto strukturou či uskupe-
ním je Commonwealth, společenství 51 národů, které rozhodně 
nepředstavuje marginální instituci, plnou nostalgie, ale ideální 
model pro institucionální vztahy v nových podmínkách součas-
ného světa.

Ať přijmeme tento návrh či nikoli, podobný „klub“ nebo plat-
forma, kterou svět potřebuje, již však pohříchu nenabízí ani EU, 
ani jiná regionální organizace či OSN či její agentury, bude muset 
být schopna:

• zajistit světovou stabilitu;

• vyvážit dialog se severoamerickým obrem;

•  spojit posilující Asii se Západem pomocí asistence při řeše-
ní tak ožehavých témat, jako je situace na Středním Východě, 
v Iránu a ve střední Asii či východním Tichomoří;

• podporovat lepší vazby vývoje;

•  kombinovat globální energetickou bezpečnost s ochranou 
klimatu;

•  spojovat malé a velké státy, chudší a bohatší, na bázi vzájem-
ného respektu a opravdového přátelství;

• a přemostit rozdíly víry, jež se jiní snaží využít a prohloubit.

Narozdíl od SZBP musí být institucionální rámec rozvoje mezi-
národní politiky zítřka založen na respektování národních států, 
z nichž každý jde svou cestou, ovšem při současném uznávání 
imperativu vzájemné závislosti a umožnění trvalého přizpůsobo-
vání novým výzvám, kdy partnerství a koalice budou vytvářeny 
v závislosti na každé jednotlivé nové scéně.

Vznik této alternativní „platformy“ by odpověděl na tři dile-
mata, jimž čelí jak Británie, tak ostatní členské státy EU.

Prvním dilematem je fakt, že si lidé ve věku neosobní globali-
zace více než kdy předtím přejí rozvíjet svou identitu, mít země 
a lokality, které mohou milovat, bránit a na které mohou být hrdi. 
Uznávají existenci vzájemné závislosti, ale zároveň touží po poci-
tu vlastnictví a určitém stupni nezávislosti. Povýšené ideje nadná-
rodní vlády a superstátů, ruku v ruce s prudkým odmítáním rele-
vantnosti konceptu národního státu, nemohou sehrát žádnou roli 
při řešení hlubokých a protichůdných potřeb a skutečně v tomto 
směru naprosto selhávají, jestliže jsou vnucovány zastánci integ-
race, byť s dobrými úmysly, jak je tomu v případě EU.

Za druhé, strnulé alianční bloky neudrží krok s kaleidoskopem 
změn. K tomuto poznání bolestivě dospěl Tony Blair a jeho blízcí 
kolegové ve Velké Británii. Čím více se Evropská unie snaží vtáh-
nout své členy do rigidního a unifikovaného politického a vojen-
ského bloku, tím méně je efektivní. Čím více se svět přiklání smě-
rem ke struktuře bloků ustavených na vzájemné rivalitě, tím více 
je zanedbávána síť bilaterálních vztahů mezi národy. Avšak právě 
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tato nová a flexibilní struktura poskytuje mnohem lepší záruky 
stability a bezpečnosti.

Za třetí, nová struktura mezinárodních vztahů je tvořena nejen 
na základě mezivládních a oficiálních kontaktů, ale i mozaikou 
nevládních a neoficiálních agentur a organizací. Vznik takové 
struktury trvá určitý čas, ale jestliže mohu opět zmínit modelo-
vý příklad sítě Commonwealthu, došlo pod jeho záštitou k růstu 
úžasné pavučiny organizací a aliancí mezi profesemi, akademic-
kým a vědeckým světem, mezi lékařskými, vzdělávacími, vědec-
kými a právnickými komunitami a dalšími zájmovými skupinami 
navzájem spojenými v rámci 54-členného Britského společenství 
národů.

Vyplnění nebezpečného vakua

Úpadek „měkké moci“ USA, jejich pověsti a vlivu téměř na 
celém světě, ve kterém USA v určitých směrech následovala Bri-
tánie, představuje tragédii. Rozplývání Pax Americana za sebou 
zanechává nebezpečné vakuum. Toto vakuum se opatrně, poma-
lu, ale jistě snaží vyplnit nikoli Evropané, se svým pomalým růs-
tem a sebestřednou mentalitou, ale Číňané – pomocí peněz, 
investičních projektů, obchodních dohod, zabezpečeného přístu-
pu k dodávkám ropy a zemního plynu v kontextu světa vyhládlé-
ho po energiích, s vojenskou a politickou podporou a za pomoci 
technologie. Zvolna dochází k převrácenému zopakování situace 
ze 14. století, kdy se Čína stáhla do sebe a Evropa expandovala do 
všech koutů světa. V současnosti je to přesně naopak. 

Číňané se rychle naučili, jak využívat měkkou sílu v novém svě-
tě a jak aplikovat strategii „vítězství bez boje“ definovanou před 
dvěma tisíci lety Sun-Cuem. Kéž by se s ní dnešní rádoby-intelek-
tuálové byly seznámili!

Toto vakuum by neměla zaplnit čínská diktatura ale svobodné 
světové demokracie, jak evropské, tak asijské, latinskoamerické 
a africké, ze severu i jihu kontinentu, jež spojuje oddanost svobo-
dě založené na právním státě, jež jsou připraveny činit skutečné 
a společné oběti v zájmu mírového a stabilního světa a rozšiřová-
ní demokratické správy v mnoha různých formách – zdůrazňuji, 
mnoha různých formách.

Japonsko, jež tvoří téměř 12 procent světového HDP a které-
mu se vrátila důvěra a dynamika, by mohlo sehrát daleko větší 
roli v této konfiguraci, než, jak se zdá, chápou experti na zahra-
niční politiku v Bruselu. Japonsko je připraveno navázat vztahy 
s Indií a Británií stejně jako s dalšími evropskými státy způsobem, 
který předčí minulé, nepříliš uspokojivé vazby s EU. Nit, která 
pojí zájmy těchto tří zemí – Japonska, Indie a Velké Británie – je 
potenciálně silná a přináší nám všem nové netušené příležitos-
ti. V Evropě se dopouštíme omylu, když nestavíme více na svých 
vztazích s Japonskem, zejména když jedná se svým nevyzpytatel-
ným a obrovským sousedem, Čínou – což je úkol, který premiér 
Šinzo Abe řeší dovedně a odhodlaně.

Austrálie a Nový Zéland rovněž náleží do tohoto potenciálního 
klubu, do něhož se brzy začlení vzkvétající Indie, která postupně 
pracuje na zlepšení vztahů s Američany. V Evropě jsou na špici 
Polsko, skvělá trojka menších baltských zemí, Češi a možná Italo-
vé, když se jim podaří udržet si doma pořádek.

Patrně se bude jednat o geograficky roztříštěnou skupinu, ne 
o nějakou regionální alianci, o níž se dočteme v učebnicích histo-
rie. Ale komu na tom v éře internetu záleží? Partneři jsou od sebe 
vzdálení jen jedno kliknutí. Posaďte toto velké a silné uskupení za 
jeden stůl s vůdčími představiteli USA a okamžitě vznikne skuteč-
ně kvalitní, upřímné partnerství založené na vzájemném respek-
tu, které bude disponovat i dostatečným vlivem a silou k ujařme-
ní o něco více vratkých amerických impulsů. 

Jednalo by se o ligu či síť ochotných národů, ras a kultur, 
schopných vytvořit efektivní rámec pro světovou stabilitu způso-
bem, kterého není churavějící a diskreditované „partnerství“ mezi 
EU a USA nadále schopno dosáhnout.

Zahraničněpolitická priorita evropských zemí by měla spo-
čívat v budování této aliance nového druhu, a nikoli ve snění 
o nějakých svornících a mostech s USA. Britové jsou stále dobrý-
mi Evropany, jako byli v minulosti, kdy více než jednou zachránili 
Evropu před sebou samotnou. Avšak ve světle strategických vzta-
hů a aliancí ve 21. století nastal čas znovu se zamyslet.

Záchrana SZBP a dosazení jediného ministra zahraničí a vytvo-
ření diplomatického sboru neobnoví zdravý atlantický vztah, 
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ani neochrání širší britské zájmy. Potřebujeme stavět na vazbách 
s rostoucí Asií a vytvořit partnerství s USA, které bude skutečně 
fungovat.

Potřebujeme osvícené a odpovědné místo setkání či shromaž-
diště a fórum na planetě, schopné být upřímným přítelem Ame-
riky, ale ne jejím mopslíkem – být vážnou a respektovanou silou, 
jak v hospodářském tak obchodním ohledu, stejně jako v oblasti 
zajištění bezpečnosti a udržování míru. Ústřední a inspirující vní-
mání musí být založeno na logice, že zatímco Evropa má mnoho 
co nabídnou světovému řádu, středem světa už nejsou atlantické 
země. A že Amerika, i když obrovská a inovativní, s pevně zakot-
venými hodnotami svobody a demokracie, není hegemonickým 
a všemocným vůdcem demokratických států, jak si vrcholní před-
stavitelé USA stále myslí.

Kvůli technologiím již není rozhodující velikost zbrojního 
arzenálu. Miniaturizace zbrojní technologie znamená, že třináct 
flotil letadlových lodí a tisíce balistických střel již nezajišťují nad-
řazenost vůle a politiky. Malé bylo vždy krásné, ale dnes je navíc 
 i smrtící.

Klíčová priorita

Státy EU by rovněž měly zvážit přenesení správy části svých 
zámořských rozvojových projektů, jež jsou v současné době 
zajišťovány prostřednictvím EU, do jiného rámce. A zde by opět 
mohl za model posloužit Commonwealth.

Ve svém nedávném projevu v Manchesteru Tony Blair popsal 
Brity jako „neochotné globální občany“. To je naprosto nespráv-
né. Jsme otevření na základě instinktu a historie. A jeho možný 
nástupce Gordon Brown je komicky mimo, když klade úzkoprsý 
důraz na „britskost“. Tajemství britského vlivu ve světě, který je 
zcela nepoměrný vzhledem k malé velikosti naší země, spočíval 
v povznesení se nad nacionalistické pózy a zamyšlení se a učení 
našich dětí přemýšlet o širším pohledu.

Musíme samozřejmě být těmi nejlepšími možnými členy evrop-
ské komunity – jimiž jsme ostatně téměř vždy byli, i když na to 
někteří zapomínají. Doufám, že v nedávné době vzniknuvší kon-
zervativní Hnutí za evropskou reformu zmobilizuje všechen náš 

obrovský potenciál myšlenek k vybudování modernější a flexibil-
nější struktury evropské spolupráce a k tomu, abychom se stali 
dobrými přispěvateli místním i regionálním potřebám.

Evropa však již není nejvíce prosperujícím regionem světa. 
Všechny evropské vlády mají za povinnost vytvořit vazby, z nichž 
mnohé byly ve vzdálené minulosti velice silné, s těmi oblastmi, 
které se stávají nejdynamičtějšími na světě, do nichž plyne jak 
ekonomická tak politické moc. Nejen s těmi většími, ale i s men-
šími zeměmi, s chudšími státy čelícími problémům stejně jako 
s rychle se industrializujícími, technologicky vyspělými zeměmi. 
K tomu nám může posloužit nový a rozšířený Commonwealth 
způsobem, kterým to nikdy nedokáže uměle vytvoření společná 
zahraniční politika EU, neboť jí schází dosah a vhodná základní 
politická struktura.

Britskou vládu rozhodně nenapadlo, že USA již nejsou středem 
světa, i přes obrovský počet letadlových lodí a řízených střel, ani 
že nadále nejsou automaticky „leaderem“ demokracií – do jejichž 
čela se tak rády pasují. A nejsem přesvědčen, že by si to uvědomo-
vali tvůrci politik v Bruselu či Londýně.

Avšak členské státy organizací, jako Šanghajská skupina pro 
spolupráci, mohou nyní být stejně vlivné jako atlantické státy při 
řešení vysoce citlivých témat jako Irán, šíření jaderných zbraní či 
jednání Severní Koreje. Všichni neustále opakují, že moc se pře-
sunuje do Asie, a je tomu skutečně tak, ale nezdá se, že by politici 
byli schopni reagovat na související implikace.

Je tedy na čase probudit se do reality a podřídit veškeré priori-
ty vnějších vztahů zde v Evropě zásadní změně orientace.

Překlad: Martin Nejedlý

Lord David Howell je v současné době hlavním mluvčím opo-
zice v britské horní sněmovně pro otázky zahraniční politiky. 
Lord Howell je ekonom, spisovatel, novinář a bývalý ministr 
vlády Velké Británie. Působil jako ministr energetiky a do-
pravy ve vládě Margaret Thatcherové a v období 1987–97 
byl předsedou zahraničního výboru dolní sněmovny. V ob-
dobí 1966–97 byl poslancem za Guildford, tajným radou 
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Zásadní otázka, která stojí před Evropskou unií a od níž se odví-
jí vše ostatní, je nedostatek demokracie a odpovědnosti. Povrchní 
představa, že demokracie a odpovědnost představují neodmysli-
telný rys stávající institucionální struktury, je sice rozšířená, avšak 
pouze iluzorní. 

Aby mohlo být konstitucionální uspořádání skutečně považo-
váno za demokratické, musí mít voliči možnost v řádně svolaných 
všeobecných volbách vyjádřit svou svobodnou vůli u volební 
urny a zvolená vláda následně přání svých voličů realizuje. Toto 
však není případ EU. Jednotlivé členské státy tato kritéria naplňu-
jí, ale Evropská unie sama o sobě nikoli. Zejména legislativní před-
pisy v EU pocházejí z dílny nedemokratické, nevolené Evropské 
komise, která zákonodárný proces iniciuje. Evropský parlament 
je složen z různých koalic a nedisponuje účinnými prostředky, jak 
řádně dovést instituce EU k zodpovědnosti za jejich činy. Možnost 
neschválit Komisi jako celek neposkytuje průběžnou možnost 
každodenní demokratické kontroly a systém hlasování v Evrop-
ském parlamentu ani jeho vnitřní procedury nejsou nastaveny 
tak, aby Parlament mohl účinně vykonávat svou demokratickou 
funkci.

Co se týče Rady ministrů, systém většinového hlasování má 
nezvratně za následek přehlasování volených zástupců v jednot-
livých členských státech. Demokratická legitimita činnosti Rady 
se odvíjí od přijetí aktů, jako je v případě Velké Británie zákon 
o Evropských společenstvích z roku 1972 či podobné úpravy 
v jiných zemích. I když bývá prezentováno, že ve Velké Británii 
se legitimita odvíjí od přijetí výše uvedeného zákona z roku 1972 
a že všechny následné kroky jsou realizovány se souhlasem brit-
ských voličů, je mechanismus implementace legislativy EU v praxi 

a v roce 1997 byl povýšen do Sněmovny lordů. Byl ředitelem 
mnoha společností v Velké Británii a Japonsku, kde firmám 
rovněž poskytoval poradenství. V období let 1988–96 byl čle-
nem mezinárodního poradního výboru Swiss Bank Corpo-
ration a v letech 1996–2000 ředitelem konzultačních aktivit  
v UBS-Warburg. Je autorem několika knih, z nichž mezi nej-
aktuálnějšími můžeme zmínit The Edge of Now, New Ques-
tions for Democracy in a Network Age. Pravidelně přispívá 
do The Japan Times a jeho články se dále objevují například 
v The International Herald Tribune a The Wall Street Journal. 
Mezi lety 1989–2001 byl prezidentem britsko-japonské skupi-
ny 21st Century Group a v roce 2001 mu bylo japonským cí-
sařem uděleno vysoké vyznamenání Řádu svatého pokladu. 
Je prezidentem ústavu British Institute of Energy Economists 
a spolupředsedou Windsor Energy Group.

Jak překonat evropskou legislativu

Bill Cash

poslanec britské Dolní sněmovny 
a předseda European Foundation
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zoufale nedemokratický. Například v Británii, kde vždy trvá dlou-
ho, než je evropská legislativa přenesena do podoby národních 
zákonů a nařízení, musíme s politováním konstatovat, že jakmile 
se jednou přijme rozhodnutí v Evropské komisi či Radě ministrů, 
celý proces tvorby legislativy EU už pokračuje bez překážek.

Například když se o legislativě EU debatuje ve stálém výboru 
pro evropské záležitosti a v hlasování následujícím po diskusi 
jsou předmětné evropské zákony zamítnuty, vláda je okamžitě 
zařadí na pořad jednání Parlamentu na základě argumentu, že 
existuje povinnost uvést evropský zákonodárný proces v plat-
nost. Evropský hodnotící výbor navíc nezasedá veřejně, i když 
jeho členové o možnost veřejného projednávání opětovně žádali. 
Jediná příležitost, kdy výbor jedná veřejně, nastává při interpelo-
vání ministrů či jiných činitelů. Evropský hodnotící výbor navíc 
nemá pravomoc zamítat návrhy ani je pozměňovat, může je pou-
ze doporučovat k projednání v Dolní sněmovně. Podobný proces 
existuje i v Horní sněmovně. Oba výbory se snaží upozornit na 
nepřiměřené návrhy, ke kterým mají politické či právní námitky, 
ale stroj jede dál bez jakéhokoli ohledu.

Soudní dvůr EU představuje další problém, protože představuje 
nástroj prosazování legislativního procesu, aniž by prošel testem 
legitimity, neboť aplikuje zákony, jež jsou ze své podstaty nede-
mokratické, jak již bylo výše uvedeno. Oficiální kontrolní orgán 
EU – Účetní dvůr – nedávno odmítl potvrdit účetnictví EU, a to 
již dvanáctý rok za sebou, neboť se účty hemží podvody a chyba-
mi. Jaký systém může na takových zásadách být založen?

Objem legislativy je jednoduše obrovský a v současnosti před-
stavuje více než 75 procent veškerých zákonů přijímaných ve Vel-
ké Británii. Po uzákonění, často na základě zákonných předpisů 
a návrhů zákonů, není v současnosti možné tuto legislativu odvo-
lat, protože se stává součástí acquis communautaire. Tak tomu je 
i v případě, kdy nevyhnutelně vzniknou nové okolnosti, na jejichž 
základě je nutné starší legislativní předpisy zrušit. Potřebujeme 
přístup založený na iniciativě zdola. Neúspěch Lisabonské stra-
tegie je dobrým příkladem toho, kde se věcem naprosto nedaří, 
přičemž to samé lze prohlásit i o Paktu růstu a stability a krach 
evropské mašinérie při snaze omezit přílišnou míru regulace je 
rovněž legendární.

Revize nadřazenosti evropského práva

Nicméně existuje řešení, které jsem navrhl v souvislosti s Člán-
kem 17, novelou zákona reformě legislativy a regulace (Legisla-
tive and Regulatory Reform Bill), který by byl nadřazen zákonu 
o Evropských společenstvích z roku 1972 na základě návrhu, 
podle kterého by unilaterální zákony britského parlamentu bylo 
možné přijímat bez ohledu na evropskou legislativu a zejména by 
britským soudcům, včetně právních lordů, bylo uloženo respek-
tovat zákony přijaté Parlamentem. Můj návrh byl formálně podpo-
řen hlasováním poslanců za Konzervativní stranu. Ústavní exper-
ti v Dolní sněmovně konstatovali, že se jedná o první příležitost 
od diskuse o zákoně o Evropských společenstvích v roce 1972, 
kdy se v případě zásadního vládního návrhu zákona přistoupilo 
ke zrušení zákona o Evropských společenstvích z roku 1972, jež 
bylo předloženo a odhlasováno jakoukoli politickou stranou ve 
Velké Británii. Bývalý ministr vnitra Lord Waddington předložil 
návrh novely ve Sněmovně lordů, kde byl rovněž přijat. Pro Člá-
nek 17 hlasovalo 87 členů Horní sněmovny za Konzervativní stra-
nu, včetně bývalé premiérky baronky Thatcherové. Návrh rovněž 
získal podporu dvou liberálních demokratů a jednoho člena Hor-
ní sněmovny za Stranu zelených.

Můj dodatek k Legislative and Regulatory Reform Bill posky-
tuje modelový příklad a navozuje zásadní téma zrušení či noveli-
zace legislativy založené na zákonu z roku 1972. Je to zajisté cesta 
vpřed s cílem posílit roli vnitrostátních parlamentů a současně 
zajistit, aby soudnictví uskutečňovalo vůli voličů tak, aby byly 
tímto způsobem vybudovány základy nové Evropy. Ta by měla 
sdružovat národní státy, jež budou spolupracovat v praktických 
otázkách, aniž by byly pohlceny neodpovědným a nedemokratic-
kým evropským Leviatanem.

V raných stádiích Evropského společenství se problémy jevily 
jako zvládnutelné, avšak zejména Maastrichtská smlouva v deva-
desátých letech vytvořila evropskou vládu, proti které bylo 
nezbytné se za každou cenu postavit. Následovala Amsterdamská 
smlouva a smlouva z Nice, které problém dále prohloubily a ještě 
více zakořenily nedemokratické principy EU. Po nich se objevil 
nemravný návrh Evropské ústavy, která by dala ještě více pravo-
mocí nedemokratickým institucím na úkor členských států tím, že 
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by se v klíčových otázkách odstranilo právo veta a byly by vytvoře-
ny funkce stálého prezidenta a ministra zahraničí EU. K tomu při-
stupuje otázka budování obrany EU a společné zahraniční a bez-
pečnostní politiky na úkor NATO, stejně jako záměr, aby takzvaný 
ministr zahraničí EU v konečném důsledku vystupoval jménem 
členských států. Zazněl i úmysl, aby EU hovořila v OSN jen jedním 
hlasem: Toto vše by znamenalo katastrofu.

Ústava, která byla v loňském roce odmítnuta (nicméně stále 
zůstává na stole), musí být zamítnuta i po formální stránce. Nejed-
ná se o „úklid“, ale o zásadní změnu, která se pod přechodnými 
ustanoveními ukrytými na konci ústavní smlouvy pokoušela kon-
solidovat veškeré stávající evropské zákony prostřednictvím zásad-
ních dodatků nově řízených touto Ústavou. To vše by posléze bylo 
vynutitelné Soudním dvorem, který by takto pronikl do každého 
členského státu, a demokratické ústavy členských států by se octly 
v područí. I když je to jednoduše nereálné, přesto se to dělo.

V současnosti se někteří lidé v určitých členských státech snaží 
ignorovat minulé i současné omyly, a právě proto je nezbytné 
odmítnout, co se v současné době snaží prosadit Angela Merke-
lová a Nicolas Sarkozy v souvislosti s oživením Ústavy. Musíme se 
všichni vrátit na samý počátek a znovu projednat stávající smlouvy 
a současnou strukturu nahradit jinou, založenou spíše na myšlen-
ce Evropy sdružující národní státy, jak jsem navrhoval v roce 2000 
v dokumentu Associated not Absorbed. Základní myšlenka zní: Ano 
evropskému obchodu, Ne evropské vládě. Členské státy by se měly 
snažit o změny ve smlouvách umožňující alternativu dané situaci.

Důsledky nedostatečné demokratické legitimity jsou nyní patr-
né v případě společenských nepokojů ve Francii a Maďarsku i dal-
ších napjatých situací v jiných státech, včetně neúspěchu evrop-
ských imigračních zákonů a celé oblasti hraničních kontrol či na 
případu téměř finančně zbankrotované Itálie. Obchodní spolu-
práce, konkurence a hospodářská svoboda jsou přínosné, ale stá-
vající a navrhovaná opatření zacházejí příliš daleko.

EU upírá svobodu volby

Lidé jsou frustrováni nedostatkem demokratické svobody a sys-
tém samotný se podobá tlakovému hrnci před výbuchem. Jak 

jsem uvedl v eseji Visions of Europe, strůjci byrokratizované EU 
si neuvědomili, že pokusy o koordinaci hospodářství evropských 
zemí skrze jednotnou centrální banku měnu a snahy o federální 
systém povedou k vysoké míře nezaměstnanosti a problémům 
ve společnosti, což bude mít za následek pokles hospodářského 
růstu a růst napětí. To, co dnes vidíme napříč Evropskou unií, 
je začátek konce eura, následkem transformace EU z kontinentu 
demokratických států směrem k federálnímu monstru, v jehož 
rámci nejsou rozhodnutí týkající se občanů EU již nadále před-
mětem demokratické kontroly. Jinými slovy řečeno, nedostateč-
ná stabilita, které se vůdčí evropští představitelé snažili předejít, 
vznikla z důvodu samotné existence nedemokratické a neodpo-
vědné evropské vlády. Za stabilní Evropu bojujeme my.

Zásadní problém je, že celý systém EU voličům upírá svobodu 
výběru, a představuje tak jednoznačný útok na ideály a zásady 
demokracie. Instituce Evropské unie bez výjimky postrádají i jen 
špetku odpovědnosti, takže když se tyto dva faktory spojí, není 
možné se potřebě radikální reformy Evropské unie vyhnout.

Překlad: Martin Nejedlý

Bill Cash je členem britského Parlamentu za oblast Stone 
a v letech 2001–03 byl stínovým ministrem spravedlnosti a stí-
novým ministrem pro ústavní záležitosti. Od roku 1985 byl 
členem stálého výboru pro evropské záležitosti Dolní sněmov-
ny britského Parlamentu. Mezi lety 1988–91 předsedal výboru 
pro evropské záležitosti Konzervativní strany. V lednu 1991 
na žádost ministra zahraničí vypracoval materiál o evrop-
ské politice pro Konzervativní výbor pro politická prohlášení 
(publikováno ve Visions of Europe, Duckworth 1993) před ko-
náním Maastrichtské mezivládní konference. Bill Cash v roce 
1991 odmítl funkci ve vládě a namísto toho se zaměřil na for-
mování opozice k Maastrichtské smlouvě, v souvislosti s čímž 
založil kampaň za referendum o Maastrichtu. Bill Cash je 
předsedou Evropské nadace, kterou založil v roce 1993. O ev-
ropských záležitostech přednáší po celém světě.
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V referendu, konaném 29. května 2005, odmítla Francie pade-
sáti pěti procenty hlasů navrhovanou Evropskou ústavu. O něko-
lik dní později, 1. června, voliči v Nizozemsku řekli tomuto textu 
své „ne“ ještě významnější většinou šedesáti dvou procent. Dvě 
země ze šesti, které v roce 1957 podepsaly Římskou smlouvu, tak 
odmítly to, co se mělo stát významným aktem v historii Evropy, 
tedy vznik nového státu na mezinárodní scéně: Evropské unie, 
která by postupně eliminovala všechny národní státy na evrop-
ském kontinentě.

Toto dvojí odmítnutí přišlo jako bezprecedentní blesk z čisté-
ho nebe, který zasáhl takzvaný evropský projekt, ve skutečnosti 
zhoubný a zákeřný proces, který půl století pomáhal zbavovat 
občany Evropy většiny jejich výsad. Již v minulosti se objevi-
lo několik případů nesouhlasu. 2. června 1992 odmítlo Dánsko 
v referendu Maastrichtskou smlouvu. Voliči v Irsku řekli „ne“ 
Smlouvě z Nice 8. června 2001. Jednalo se však o malé země – 
a nemám tím na mysli nic pejorativního. Tehdy bylo navíc možné 
situaci vyřešit tak, že tito provinilci hlasovali znovu, i když to je 
v rozporu s demokratickým právem občanů rozhodovat o vlast-
ních záležitostech. 

Po francouzském a holandském referendu se situace zdá být 
složitější. Odmítnutí návrhu Ústavy nepředstavuje izolovaný 
krok, ale kolektivní projev významných rozměrů, o to více, že se 
do opozičního tábora zřejmě připojí další země: Česká republi-
ka, Polsko a samozřejmě Velká Británie, kde nesouhlas veřejnosti 
s Ústavou láme všechny rekordy.

Eurokrati stále nejsou schopni prohlásit Evropskou ústavu za 
mrtvou. Snaží se o všemožné intelektuální vytáčky, aby nalezli ces-
tu z krize. Většina z těchto manévrů má za cíl obejít demokratický 

EU – popření demokracie

Alain Bournazel

tajemník Rassemblement pour la souveraineté 
et l’indépendance de la France
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proces. Během návštěvy v Bruselu Nicolas Sarkozy, šéf UMP, nej-
větší pravicové strany ve Francii, a kandidát na prezidenta ve vol-
bách v příštím roce, přišel s nápadem na menší smlouvu, již by 
mohly přijímat parlamenty a která by obsahovala zásadní ustano-
vení dokumentu odmítnutého v referendech.

Pravda je taková, že se nacházíme uprostřed skutečné diskuse. 
Od sedmdesátých let byl evropský projekt schopen rozvoje jen 
díky tomu, že se odehrával mimo kontrolu občanů a vně všech 
demokratických postupů. V dnešní době může pokračovat ve své 
ďábelské trajektorii pouze za předpokladu, že bude i nadále igno-
rovat vůli občanů a demokratické procedury, protože se ukázalo, 
že lidé jsou méně nadšeni pro Evropskou unii než politici, kteří 
předstírají, že je vedou.

Brusel v současnosti představuje rozsáhlý komplex zákonů 
a regulací ovlivňujících nejrůznější oblasti, od těch nejvýznamněj-
ších až po ty naprosto nepodstatné. Ale všechny sdílejí stejný rys, 
a sice způsob, jakým byly navrženy a připraveny neodpovědnou 
byrokracií, bez jakéhokoli demokratického postupu. V bruselské 
Evropě neodpovědnost vládne, protože zde chybí demokracie. 
Bez přehánění lze prohlásit, že Evropská rada či Rada ministrů 
nemají vůbec žádný nebo mají jen minimální smysl. Evropský 
parlament samotný je příjemné místo pro popovídání, kde často 
zaznívají nezodpovědná slova, ale tato nákladná instituce má jen 
omezený reálný význam.

Budoucí generace budou, alespoň podle mého názoru, vel-
mi překvapeny skutečností, že se vůdčí představitelé jejich zemí 
neváhali vyhnout zodpovědnosti a vzdát se skutečných pravomo-
cí ve prospěch organizace bez demokratické legitimity a spokojili 
se s něčím, co si zaslouží označení iluze moci.

Můžeme alespoň říct, že výhodou systému je jeho efektivita? 
Jednoznačná odpověď je negativní. Tento mechanismus nefun-
guje. Dnešní Evropa je synonymem hospodářské stagnace, neza-
městnanosti a růstu chudoby. Euro se ukázalo být pohromou. 
Lisabonská strategie, jejímž cílem mělo být učinit z Unie nejvíce 
konkurenceschopnou ekonomiku založenou na znalostech na 
světě do roku 2010, skončila fiaskem. Výzvou dnes již není done-
konečna pokračovat s evropským projektem, který nás vede do 
bezedné propasti. Výzvou dneška je vrátit členským státům pra-

vomoci, o které byly připraveny. Musíme si připomenout určité 
jednoduché pravdy: demokracie nemůže fungovat v rámci tak 
heterogenní entity, jakou je Evropská unie se svými 25 a brzy 27, 
možná 28, 29 či 30 členskými státy. A bez demokracie neexistuje 
skutečná odpovědnost. Demokracie a odpovědnost jsou neoddě-
litelné a mohou řádně fungovat pouze uvnitř národních států.

Bruselská Evropa si přála národní státy převálcovat. Dnes za 
tuto troufalost platí vysokou cenu. Bruselská Evropa vznikala 
v poválečné době; dnes je tato myšlenka zastaralá a nefunkční. 
Národy Evropy musí získat zpět kontrolu a nezávislost; musí opět 
prosadit demokracii a odpovědnost. Budoucnost Evropy dnes 
spočívá v nezávislých, svobodných, odpovědných a demokratic-
kých státech, jež spolupracují v atmosféře míru a přátelství.

Překlad: Martin Nejedlý

Alain Bournazel v současnosti působí jako generální tajem-
ník Rassemblement pour la souveraineté et l’indépendance 
de la France (Sdružení pro nezávislost a suverenitu Francie). 
Předtím byl ředitelem vydavatelství Editions Arnaud Franel 
collection a v minulosti zastával funkci viceprezidenta regio-
nální rady Conseil Régional d‘Aquitaine. Alain Bournazel rov-
něž publikuje a zaměřuje se na řadu sociálních a politických 
témat. Z jeho prací můžeme zmínit například Les frontières 
de l‘Europe (Hranice Evropy); l‘Age d‘homme (Věk člověka); 
L‘Europe des réalités (Evropa realit); a L‘ éducation tout au 
long de la vie (Celoživotní vzdělávání).
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Každý jedinec ve společnosti má v rámci základních lidských 
práv právo na zákony a tedy právo na stát. Ústavy spojují lidi, 
kteří sdílejí osud na daném území, v národ tvořící stát. Svoboda, 
rovnost a bratrství se mohou uskutečnit pouze prostřednictvím 
demokracie, protože zákonnost, v rámci lidského zřízení, předsta-
vuje obecnou vůli občanů. Stát, který na svém území vznikal běž-
ným způsobem v průběhu dějin, má existenciální význam a může 
být změněn pouze na základě většinové shody svých občanů. 
Základní principy republiky – demokracie, zákonnost a sociál-
ní stát – nesmějí být měněny politikou. Za účelem spravedlnosti 
nemá existenciální stát právo zříci se zodpovědnosti za ochranu 
života svých občanů. Tato zodpovědnost tvoří jeho existenční 
státnost. Ta v sobě integruje nadřazenost zákonů, hospodářskou 
a monetární suverenitu a podobně.

Demokratický deficit

Jestliže je sjednocená Evropa demokratická, v souladu s práv-
ním státem, a to jak z pohledu sociálního tak federálního, jest-
liže naplňuje zásadu subsidiarity a respektování lidských práv 
– stejně jako práva liberální, sociální a ekologická – nemůže 
být evropská integrace kritizována. Avšak realita Evropské unie 
taková není. Základním důvodem pro tuto skutečnost je demo-
kratický deficit, jenž je nepřekonatelný z důvodu velikosti toho-
to federálního státu.

Evropský parlament nemá demokratickou legitimitu, protože 
se nejedná o skutečný parlament. Vážení hlasů je pro voliče do 
Evropského parlamentu extrémně nerovnoměrné. Tento par-
lament není oprávněn samostatně iniciovat zákony ani o nich 
rozhodovat. Z tohoto důvodu nelze ospravedlnit dvojí legitimitu 

Demokracie a odpovědnost – 
slabé stránky EU

Karl-Albrecht Schachtschneider

profesor na Universitě Erlangen-Nürnberg
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legislativy ze strany národních parlamentů a Evropského parla-
mentu. Skutečný parlamentní systém by z Unie vytvořil stát, což 
implikuje jednotný evropský národ, který si volí vlastní parla-
ment.

Zákony jsou iniciovány výhradně Komisí. Vedle Evropského 
soudního dvora má byrokracie Komise v Unii největší pravomo-
ci. Lobbysté mají na úředníky obrovský vliv. Nedostatečné defino-
vání primární a sekundární komunitární legislativy otevírá brá-
ny pro korupci. Každý členský stát má komisaře. Tento fakt sám 
o sobě poukazuje na nedostatek demokratické legitimity Komise. 
Vliv Parlamentu na výběr komisařů neposiluje demokratickou 
legitimitu Komise, protože ani Parlament samotný není demokra-
ticky legitimizován.

Když o zákonech rozhoduje Rada ministrů EU, není to demo-
kratický proces, protože ministři disponují mandátem pouze od 
svého státu, avšak nemají legitimitu jednat jménem ostatních 
členských států. V případě, kdy Rada přijímá rozhodnutí pros-
tou většinou, není politický vliv Malty, Kypru nebo Lucemburska 
menší, než vliv Německa, Velké Británie nebo Francie. Podle kva-
lifikované většiny má Německo 29 hlasů stejně jako Francie, Itá-
lie nebo velká Británie. Polsko a Španělsko mají 27 hlasů, i když 
počet obyvatel Německa je dvojnásobný. Malta má tři hlasy; Kypr, 
Lotyšsko, Lucembursko a Slovinsko mají hlasy čtyři. Vážení hlasů 
nemá odpovídající vztah k počtu obyvatel členského státu. Minis-
tři zastoupení v Radě si většiny zákonů ani nepovšimnou, protože 
tyto zákony byly dojednány Výborem stálých zástupců (CORE-
PER). Legislativní proces v Radě zkrátka není demokratický.

Evropský soudní dvůr disponuje mimořádnou zákonodárnou 
pravomocí. Soudní dvůr vytváří hospodářský systém prostřed-
nictvím čtyř základních svobod jednotného trhu a pravidel hos-
podářské soutěže a dále převzal zodpovědnost za základní prá-
va, aniž by k tomu existoval závazný text. Základní svobody byly 
soudním dvorem značně rozšířeny. Již před více než čtyřiceti 
lety Evropský soudní dvůr nařídil přímý vstup v platnost těch-
to základních svobod ve členských státech a všem jednotlivým 
občanům Společenství dal subjektivní právo tyto základní svobo-
dy v členských státech respektovat. V zásadě se tak rozvinul neo-
liberalismus jednotného evropského trhu, který stojí v protikladu 

k sociálním principům. Soudce jmenují pouze národní vlády (ve 
vzájemné shodě, a to pouze na šest let). Každý členský stát má 
jednoho soudce. Malta má stejný vliv na výkon soudní pravomoci 
v Německu jako Německo samotné. Bez závazných právních kon-
ceptů si soudní aktivita Evropského soudního dvora nadále neza-
slouží název jurisprudence, protože ta je ze své podstaty vázána 
zákony. Soudní aktivity Evropského soudního dvora představují 
nejzávažnější porušení demokratických zásad. Jedná se o usurpa-
ci suverenity.

Legislativa EU může být legitimizována pouze národními par-
lamenty. Podle „maastrichtského rozhodnutí“ může Evropský 
parlament přinejlepším pouze „podpořit“ rozhodnutí národních 
parlamentů. Odpovědnost za politiku Unie vyžaduje předvídatel-
nost. Proto musí být převod pravomocí v oblasti primárních záko-
nů dostatečně definován a omezen. Tento princip omezeného 
rozdělení pravomocí, jenž je pro demokracii nezbytný, však není 
respektován. Moc Unie nad primárními zákony musí být adekvát-
ním způsobem definována a omezena. Tomuto zásadnímu princi-
pu limitované dělby individuálních pravomocí je věnována nedo-
statečná pozornost.

EU versus německý koncept hospodářství

Velice problematickou oblastí je transformace hospodářského 
systému. V konceptu sociálně-tržního hospodářství, který zaklá-
dá německá ústava (Grundgesetz), má hospodářství pro občany 
zvláštní funkci; kapitál má být spojen se společenským účelem. 
V kontrastu s tím je ekonomický systém Evropské unie neolibe-
rální, nikoli sociální. Jeho internacionalizace vede kumulativně 
ke kapitalistickým strukturám. Komise a Soudní dvůr trh oteví-
rají pomocí volné hospodářské soutěže, kromě oblasti zeměděl-
ské politiky. Implementují jednotný trh, ale zanedbávají sociální 
význam kvůli jeho nákladům. Unijní kompetence nezahrnují so-
ciální legislativu. Soudní dvůr, jak jen může, podřizuje zásadě trhu 
a konkurence dokonce i veřejné služby. Přílišná privatizace není 
slučitelná se sociálně-ekonomickým systémem. Nadnárodní vlast-
nická struktura společností v Unii, existující díky globální svobo-
dě pohybu kapitálu, je v protikladu se sociálním principem hos-
podářských zákonů. Neoliberální směr ekonomie negativně tlačí 
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na škrty v sociální politice, stejně jako ve mzdách, které nejsou 
mezinárodně konkurenceschopné.

Zásada země původu, kterou Evropský soudní dvůr odvodil od 
základních svobod – v rozporu se Smlouvami – značně poškozu-
je státy s rozvinutějšími národními ekonomikami. Lidé musí při-
jmout výkonnostní standardy jiných členských států (zásada uzná-
vání), což znamená, že standardy ztratily svou národní demokra-
tickou legitimitu (nejsou tedy demokratické) a byly znivelizovány. 
Služby z jiných členských států nedávají domácím podnikatelům 
příležitost k uplatnění na trhu z důvodu nižších mezd a menšího 
objemu plateb na sociální pojištění. Výsledkem jsou na jedné stra-
ně ztráty společností (relokace, často dotované Evropskou unií) 
a na straně druhé snižování mezd a plateb na sociální pojištění. 
Platový dumping by měl být omezen prostřednictvích minimální 
mzdy. Zásada země původu představuje hrubé porušení demokra-
tických zásad a úspěchů dosažených v sociální oblasti, zejména 
s ohledem na pracovní právo.

Občané jsou diskvalifikováni, protože politiky EU nejsou sku-
tečně demokratické. Komise a Soudní dvůr si usurpují moc, aby 
mohli ekonomiku směřovat, jak se jim zlíbí. Postrádají demokra-
tickou kontrolu a své široce zkorumpované zájmy používají pro-
ti základním principům zákonnosti a zejména proti vůli občanů. 
Rozklad sociálního statutu quo je výsledkem tohoto demokratic-
kého deficitu. Ochrana základních práv prostřednictvím ekono-
mického systému slábne, neboť probíhá pod kontrolou Evrop-
ského soudního dvora. Liberální princip rozdělení moci je téměř 
neutralizován výkonnými a soudnímu akty Evropského soudního 
dvora. Takové politické prosazování zákonů je umožněno nezá-
konnými smlouvami. To je skutečný důvod, proč nebylo Němcům 
umožněno hlasovat v referendu. Občanům musí stačit prointe-
grační propaganda. Propaganda je vždycky projevem nezákonnos-
ti. Někteří díky tomuto způsobu politiky nesmírně zbohatnou, ale 
mnozí jiní strašlivě zchudnou.

Evropská integrace stále více vrhá Německo do ústavní krize 
a mnohé občany do existenční chudoby. Pro Německo by bylo 
nejlepší jít svou vlastní cestou a Unii opustit s cílem vytvořit nové 
smlouvy slučitelné s jeho ústavou. Mír v Evropě není zajištěn, 
jestliže jsou demokracie, zákonnost a sociální stát v troskách. 

Národní státy si proto musí udržet suverenitu ve všech existenč-
ně zásadních otázkách. Evropa jako „superstát“ je nebezpečná 
dovnitř i navenek. Svoboda je dušena centralizovanou byrokracií. 
Občané pak nesou břemeno nezodpovědných politik EU. Naší 
historickou povinností je vytvořit evropskou Evropu.

Překlad: Martin Nejedlý

Karl A. Schachtschneider je profesorem veřejného práva na 
univerzitě Erlangen-Nürnberg a odborníkem na evropské prá-
vo a Ústavní smlouvu Evropské unie. Je rovněž autorem pub-
likace The Euro Illusion: Is it Too Late to Save Europe? V roce 
1992 podal podnět k německému federálnímu ústavnímu sou-
du s cílem zabránit, aby Německo ratifikovalo Maastrichtskou 
smlouvu. V roce 1998 společně s profesory Wilhelmem Han-
kelem, Wilhelmem Nöllingem a Joachimem Starbattyem po-
dal podnět k federálnímu ústavnímu soudu s cílem zabránit 
tomu, aby Německo přijalo euro. V současnosti ústavní soud 
projednává jeho protest, aby Německo ratifikovalo evropskou 
Ústavu. Na konečný nález v této záležitosti se čeká.
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Není to Evropská centrální banka, kdo financuje výkonnost 
a rostoucí dovozové a účetní deficity Evropské měnové unie. Tuto 
roli zajišťuje Německo prostřednictvím skrytých cestiček jako 
největší poskytovatel reálného a finančního kapitálu v eurozóně. 
Tyto cestičky nejsou vyznačeny na oficiálních mapách a jsou od-
halitelné pouze pomocí makroekonomické analýzy.

Od zavedení eura, jakožto vnitřně nedevalvovatelné společné 
měny skupiny 12 zemí, profitují ekonomiky dříve slabých měn 
– Irska, Španělska, Řecka, Itálie a dokonce i Francie – z existence 
EMU, a to na dvou úrovních:

1. Co se týče platební bilance, nemají žádné problémy s vnitřní 
inflací – jejich obrovské vnější deficity jsou kryty a placeny velký-
mi a stále rostoucími externími přebytky německého hospodář-
ství. Přebytky německé platební bilance (jako jediné v eurozóně, 
vedle Nizozemska a Irska) navíc stabilizují směnný kurz eura ve 
vztahu k ostatním důležitým světovým měnám jako americký do-
lar, britská libra nebo japonský jen.

2. Ohledně vnitřního hospodářského růstu a blahobytu má sku-
pina zemí s dříve slabými měnami v porovnání s ostatními státy 
EMU konkurenční výhodu díky nižším nákladům v oblasti mezd, 
sociálních výdajů a daní. Od zrušení měnového rizika a dalších 
ukazatelů pro reálný rating zemí, jako index tržně stanoveného 
rizika směnného kurzu, tyto nákladové rozdíly přeměnily hos-
podářskou zaostalost těchto zemí v jasnou výhodu, neboť před-
stavují vypůjčitele na kapitálových trzích nominovaných v euro. 
V minulosti byly hodnoceny jako rizikoví dlužníci a představova-
ly špatnou adresu pro dlouhodobé kapitálové závazky, avšak nyní 
tyto strukturálně slabší země na jižní a západní periferii EMU při-

Jak dlouho bude ještě Německo 
financovat EMU?

Wilhelm Hankel

profesor na Goetheově univerzitě ve Frankfurtu



54 55

tahují a absorbují stále větší množství úspor a investic ze strany 
bohatších částí EMU, zejména Německa.

Ani přímí ani finanční investoři nemusí kalkulovat se ztráta-
mi kapitálu v důsledku devalvace měny. Tyto ztráty utrpí banky 
a ostatní věřitelé těchto zemí ve formě dluhů v „tvrdých“ (ně-
meckých) eurech při finančních nákladech pohybujících se pod 
jejich vnitřní mírou inflace (směrem k záporným reálným úroko-
vým měrám) a tyto ztráty budou muset později uhradit ve slabých 
inflačních eurech svých zemí. Tyto země tedy nejenže nabízejí in-
vestorům z jiných států eurozóny nízké provozní náklady výroby 
přesunuté do zahraničí, ale navíc i zářivé zisky z jejich „pokroku“ 
na základě domácí inflace. Kumulovaná míra inflace této skupiny 
přesahuje 20 % průměrné inflace bloku zemí s tvrdou měnou (Ně-
mecko, Rakousko a Nizozemsko) a od zavedení eura se pohybuje 
nad oficiálními cíli inflace stanovenými ECB!

Tyto skutečnosti a jejich důsledky nestabilizují základy domu 
EMU a ani nepodporují soudržnost mezi jeho obyvateli.

Zaprvé ECB, místo aby bojovala proti narůstajícím rozdílům 
mezi národními měrami inflace uvnitř EMU, tento proces dále 
podporuje, protože náklady ECB na refinancování jsou pro všech-
ny banky EMU stejné, bez ohledu na klima inflace v jednotlivých 
zemích. ECB stanovuje „průměrný inflační cíl“ na úrovni přibliž-
ně 2 % ročně, což ve skutečnosti znamená záporné reálné úrokové 
míry pro část EMU s inflací a pozitivní reálné úrokové míry (kte-
ré zabíjejí investice) pro stabilní neinflační země, což plní EMU 
dynamitem, nikoli dynamikou!

Více členů – více problémů

Konečný výsledek takové politiky může být pouze rostoucí 
inflace pro jedny země a prohlubující se recese pro jiné země 
– velice nepříznivá předpověď pro EMU a její další rozšiřování. 
Čím větší bude počet členů, tím významnější bude zatížení a vněj-
ší deficit členských států EMU – a přiblíží se tak konec této „joint 
venture“. Měnová unie složená z většího počtu příjemců pro-
středků než jejich poskytovatelů přestává být zvládnutelná i pro 
toho nejsilnějšího bankéře. A je jedno, kdo jím je, zdali ECB nebo 
Německo.

Druhý důsledek se týká Německa samotného. V rámci EMU 
(a celé EU) zastává Německo opačnou roli ve srovnání s rolí USA 
v globální ekonomice. Zatímco ekonomika USA exportuje poptáv-
ku a peněžní prostředky prostřednictvím alarmujícího dovozu 
a deficitu platební bilance, za což platí rostoucím zadlužováním 
(avšak v amerických dolarech a nikoli v cizích měnách), Němec-
ko na jedné straně importuje příjmy díky svému silnému a ros-
toucímu vývozu a přebytku platební bilance (zejména s eurozó-
nou a zeměmi EU). Avšak na druhé straně musí Německo za tuto 
skutečnost platit vysokými ekonomickými náklady: množství 
vyváženého kapitálu je mnohem vyšší než zisk z dovážených 
příjmů, a navíc ve vnitrostátním měřítku chybí tyto prostředky 
k financování investic a pracovních míst. Masivní odliv jak reálné-
ho tak finančního kapitálu narůstá, místo aby vyrovnával depre-
sivní účinky EMU pro německou ekonomiku. Země tak pozbývá 
možnost disponovat s kurzovními zisky, které nyní plynou do 
ECB a nikoliv do rezerv Bundesbank. Tato politika měla rov-
něž za následek ztrátu nástrojů ke zlepšení investičního klimatu 
a podmínek v (makro)ekonomice jako takové: směnné kurzy jsou 
rozpuštěny v evropské „fluiditě“, úrokové míry a náklady financo-
vání stanovuje (pro všechny stejně!) ECB a rozpočtová politika je 
řízena maastrichtskými kritérii, jejichž účelem je stabilizovat euro 
a nikoli hospodářství členských států.

Vítězi tohoto procesu monetární integrace v EU v jeho součas-
né podobě a podmínkách jsou země s deficitem platební bilance 
stejně jako země. Pro ně je platební bilance, jež vypovídá o stavu 
a vývoji jejich obchodních a kapitálových vztahů s ostatními part-
nery v eurozóně, prostě vypnuta. Mohou se spolehnout na otevře-
né (a levné) okno refinancování pro všechny euro-dluhy (u vnitř-
ních stejně jako vnějších věřitelů) u ECB a mohou počítat s dosta-
tečným (a také levným) dovozem kapitálu ze zahraničí.

Ale na druhé straně pro země s přebytkem, jako je Německo, 
má zrušení evropské platební bilance pouze nepříznivé a zápor-
né účinky. Země nemůže ani použít nadbytek zahraničních aktiv, 
který sama generovala, za účelem expanzivní monetární a fiskální 
politiky doma pro potřeby revitalizace problematického domácí-
ho sektoru, ani nemůže použít poslední nástroj pro takovou poli-
tiku: státní rozpočet.
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Podle maastrichtských kritérií i statutu EMU byl ukazatel pla-
tební bilance sloužící ke správnému směrování makroekonomic-
ké politiky nahrazen oficiálními pravidly pro státní rozpočet. 
Prioritou nové rozpočtové politiky není bojovat s nerovnováhou 
v rámci domácí ekonomiky ohrožující národní blahobyt, ale pou-
ze podporovat měnu euro. Je to podivné, ale skutečnost je taková. 
V rámci EMU zadlužené země získaly svolení k porušování stabi-
lity eura, zatímco země s přebytkem mají za povinnost stabilitu 
eura bránit za jakoukoli cenu, i kdyby to znamenalo ztrátu ekono-
mické prosperity a politické stability. A Německo od vzniku EMU 
tuto cenu platí! 

Německu se od euro partnerů nikdy nedostalo uznání (nebo 
poděkování) za jeho zásluhy „rozvojového bankéře“ ani kompen-
zace za oběti pro fungování EU a EMU. Nikdo neví, jak dlouho 
bude Evropská unie, její instituce a členské státy moci spoléhat 
na německé nadšení (nebo pomýlení) pro takovouto integraci 
založenou na takto extrémně nespravedlivém sdílení břemene. 
Co je možné spočítat, je konec Měnové unie, v jejímž rámci počet, 
váha a zájmy dlužníků převyšují nejen vůli, ale rovněž finanční 
možnosti věřitelů. Lidé, kteří tento koncept obhajují či z něj chtě-
jí mít zisk, stejně jako ti, kdo řídí EU a EMU, se musejí rozhod-
nout, jestli chtějí čekat, až systém zkolabuje, protože jeho hlavní 
bankéř, konkrétně Německo zbankrotuje (jako hospodský, který 
svým hostům příliš dlouho čepoval pivo zdarma). Tento den se 
rychle blíží v souvislosti se vstupem nových východoevropských 
dlužníků ve smyslu platební bilance. Nebo se mohou rozhodnout 
systém reformovat včas, než nastane soudný den.

Profesor Dr Wilhelm Hankel od roku 1967 přednáší a je čest-
ným profesorem na Univerzitě Johanna Wolfganga Goethe 
ve Frankfurtu. Působil jako hostující profesor na různých 
zahraničních institutech jako například Harvard nebo John 
Hopkins University v Boloni. Mezi lety 1974–77 byl Wilhelm 
Hankel odborným poradcem pro monetární otázky pro Ev-
ropskou komisi a i nadále poskytuje poradenství Světové 
bance v otázkách problematiky rozvojových zemí. Mezi lety 
1972–74 byl prezidentem Hesenské státní banky; v letech 

1967–72 působil jako zástupce tajemníka pro oblast peněž-
ních prostředků a úvěrů na německém ministerstvu hospo-
dářství a nadále zastává funkci náměstka guvernéra MMF, 
v období let 1957–67 byl hlavním ekonomem Německé roz-
vojové banky. Je jedním ze čtyř německých profesorů, kteří se 
pokoušeli zabránit zavedení eura prostřednictvím podnětu 
k zahájení řízení proti euru u Německého federálního ústav-
ního soudu. Profesor Hankel rovněž publikoval mnoho člán-
ků a knih, z nichž můžeme uvést například The Euro and EU 
extension to the East; The Euro Illusion: Is the Euro still to be 
saved?; a The Euro complaint: Why Monetary Union must fail. 
Je častým přispěvatelem do novin a týdeníků, jako Handel-
sblatt a Die Zeit.
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Dnešní téma, Budoucnost Evropské Unie – Kam směřujeme? 
je velmi komplexní. Možná by podtitul mohl znít: „Jak by si ev-
ropské národy přály, aby se EU vyvíjela, kdyby zcela chápaly al-
ternativy?“

Barrosova vize 

Dnes je mým úkolem soustředit se zejména na ekonomické 
 aspekty této otázky. Možná bych mohl začít reflexí vize budouc-
nosti, kterou minulý měsíc načrtl předseda Evropské komise José 
Manuel Barroso během své přednášky v Chatham House v Lon-
dýně.

Zaprvé, jak nám připomenul, původní účel EU, tedy teoreticky 
i materiálně vyloučit možnost válečného konfliktu mezi Francií 
a Německem, byl triumfálně splněn již před dlouhou dobou. 

Jednotný trh, jak nám řekl, nikdy nepředstavoval raison 
d’être současné Evropské unie. Toto prohlášení by překvapilo vel-
kou většinu Britů, včetně mě, kteří v roce 1975 hlasovali, zda zů-
stat v tehdejším Evropském hospodářském společenství, protože 
jsme se domnívali, že to byl jednotný trh!

Tehdy měla většina Britů za to, že připojení se k jednotnému 
trhu představovalo dohodu o volném obchodu, s několika nega-
tivy jako vyšší ceny potravin a opuštění britského Commonwe-
althu. Jak jsme se mýlili! Jak neuvěřitelně nevědomá i tehdy byla 
většina Britů ohledně životně důležité větve naší zahraniční a hos-
podářské politiky nazývané obchodní politika, jejíž kontrolu jsme 
museli předat do Bruselu!

Zahraniční obchod 
již neospravedlňuje evropský 

supranacionalismus

Ronald Stewart-Brown

Trade Policy Research Centre (UK)
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O tři desítky let později, v roce 2002, když jsem si uvědomil, 
jak důležitou úlohu bude obchodní politika muset hrát při bu-
doucí debatě o vztahu Velké Británie s EU, jsem se rozhodl založit 
instituci Trade Policy Research Centre zaměřenou na výzkum al-
ternativ obchodní politiky Velké Británie mimo obchodní rámec 
EU. K této záležitosti se vrátím později.

Nejprve se však ještě vraťme k vizi José Barrosa o budoucnosti 
Evropy (čímž samozřejmě nemyslí politický subjekt zvaný EU, ale 
spíš geografický název našeho kontinentu). Podle jeho slov nyní 
potřebujeme „Evropu otevřenou světu“. Tedy, to také doufám!

Z tohoto důvodu, pokračoval, potřebujeme, aby se EU vypořá-
dala s problémy jako je rostoucí konkurence z Číny a Indie, chu-
doba v Africe, klimatické změny, masová migrace a mezinárodní 
terorismus. Avšak výsledky EU v těchto oblastech bohužel proza-
tím neposkytují žádný základ pro přesvědčení, že Brusel tyto pro-
blémy může efektivně vyřešit.

EU je protekcionistická

Pozice EU ohledně vzrůstající konkurence z Asie se ukazuje 
jako nehorázně protekcionistická. Prozatím se pouze jihoevrop-
ským výrobcům oděvů a obuvi podařilo přimět Brusel k tomu, 
aby je chránil prostřednictvím množstevních omezení a anti-
dumpingových cel. Ale brzy se ozvou i další sektory, které nejsou 
nadále celosvětově konkurenceschopné, jako nábytkářství, kera-
mický průmysl, výroba koženého zboží a šperků.

A tyto protekcionistické tlaky budou ještě prohloubeny jiho-
evropskými zeměmi, které již nemají vlastní měnu, kterou by 
devalvovaly v závislosti na relativně vysokých měrách nákladové 
inflace. Euro, řečeno jasně, v současnosti funguje jako hybná síla 
protekcionismu.

Charitativně znějící formulace mnohých vůdčích představitelů 
EU, pokud jde o chudobu v Africe, znějí krásně, ale jejich skuteč-
ná politika chudým zemím jenom škodí.

V minulém měsíci Africká unie deklarovala, že nejlepší způsob, 
jak se mohou vyspělé země pokusit vyřešit africkou chudobu, je 
snížení obchodních bariér a dotací pro zemědělskou produkci 
jako součást úspěchu jednacího kola Světové obchodní organi-

zace z Dohá. Ale protože jsem pečlivě sledoval jednání v Dohá, 
nepochybuji, že primárním důvodem pro pravděpodobný neú-
spěch kola je nekompromisní odmítnutí EU splnit svůj závazek 
učiněný v Dohá před pěti lety k zásadnímu zlepšení přístupu 
na trh se zemědělskými produkty. Ať už Peter Mandelson zamýšlel 
cokoli, skutečnost je taková, že agrárně protekcionistické země 
v čele s Francií mají konečné slovo. 

S politováním musím říci, že Dohody o hospodářském part-
nerství, jimiž chce EU nahradit dohodu z Cotonou, stěží přinesou 
zásadnější užitek chudším africkým zemím. Bilaterální dohody 
mezi bohatými a chudými zeměmi bývají jednostrannou záležitos-
tí. Tolik k chudobě v Africe.

Změny klimatu, masová migrace a mezinárodní terorismus 
nespadají do mé specializace. Ale ve všech těchto třech oblastech 
jsem na pochybách, zdali Brusel může přispět čímkoli užitečným 
k úsilí členských států spolupracujících smysluplným mezivlád-
ním způsobem. A první, konkrétní iniciativa EU zaměřená na 
změnu klimatu, tedy plán obchodování s emisemi, je obecně 
považován za neúspěch.

Samozřejmě je jasné, že nejdůležitějším projektem EU na nad-
cházející rok je dohodnout určitou novou formu ústavní smlou-
vy k završení převodu pravomocí ze členských států do Bruselu. 
A obávám se, že naši bruselští kolegové se to budou snažit prosadit 
navzdory vůli přinejmenším některých národů a občanů Evropy.

Ve svém projevu v Chatham House pan Barroso zdůraznil, že 
EU nevytvořili cizinci za jediným účelem, a to narušit suverenitu 
Velké Británie či jiných zemí. Ano, možná ne za jediným účelem! 
Ale nelze pochybovat, že Ústava EU bude navždy znamenat konec 
suverenity všech jejích členských států.

To mě přivádí k hlavním ekonomickým skutečnostem. I na cel-
kové makroekonomické úrovni v současnosti existují silné argu-
menty pro zpochybnění účelnosti procesu ekonomické integrace 
v EU. V minulém měsíci se odehrály tří významné události:

1) Evropský komisař pro hospodářství Gunther Verheugen 
přiznal, že evropská regulace stojí až 600 miliard euro ročně 
– což představuje přibližně 5,5 % HDP EU a více než trojnásobek 
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posledního odhadu přínosu jednotného trhu ve výši 165 miliard 
euro, který zveřejnila Komise v roce 2002! 

Bruselské byrokracii se takováto kritika samozřejmě nelí- 
bila. Avšak musíme si uvědomit, že nikdo v rámci EU nebo 
mimo ni nikdy nepředstavil způsob, jak zvrátit příval bruselské 
regulace.

2) Ve zprávě oficiálního francouzského think tanku Conseil 
 d’Analyse Economique, jemuž předsedá sám Dominique de Ville-
pin, byly zveřejněny následující postřehy:

•  Od vstupu v platnost Jednotného evropského aktu v roce 
1993 ani po zavedení eura v roce 1999 nebylo zaznamenáno 
žádné skokové zvýšení obchodu se zbožím a službami

•  Hospodářská integrace v EU stagnuje a již nepřispívá k eko-
nomickému růstu

•  Neschopnost EU oživit hospodářství odvádí investice z kon-
tinentu, trvalá nedostatečná zaměstnanost a chabý růst pod-
kopávají poskytování služeb v sociální oblasti a kombinace 
tíživých hospodářských problémů, špatně řízného rozšíření 
a viditelného vyčerpání komunitárními procedurami mohou 
odstartovat vznik bludného kruhu, který rozloží acquis com-
munautaire

Zpráva nicméně kategoricky konstatuje, že: „užitečnost jednot-
ného trhu není zpochybněna, protože podporuje hospodářskou 
efektivitu a růst.“ Proto musí být nadále rozvíjen a státy EU musí 
realizovat reformy vedoucí k rychlejšímu růstu!

Karteziánská logika je skvělá věc, ale my v Británii máme raději 
pragmatismus a prostý rozum.

3) Minulý měsíc pak proběhl otevřený výzkum o Evropě mezi 
1000 britskými manažery, jehož výstupem je, že:

• 52 % se domnívá, že EU je neúspěšná

•  54 % má za to, že náklady na evropskou regulaci v současnos-
ti převažují nad přínosy jednotného trhu

•  60 % se domnívá, že by Velká Británie měla znovu vyjednat 
své zapojení do EU do podoby zóny volného obchodu, zatím-
co jen 30 % má za to, že by Británie své postavení renegocio-
vat neměla

Mimochodem téměř nikdo ve Velké Británii vážně nezastává 
veřejně názor, že by britská ekonomika získala z připojení k euru.

Jak by tedy Británie mohla znovu jednat o svém vztahu s EU 
s cílem dosáhnout výlučně volného obchodu?

Předně si musíme uvědomit, že jednotný trh nikdy nebyl onou 
glorifikovanou zónou volného obchodu, jak jej chápali britští byz-
nysmeni. Správný pohled je považovat ho za vnitřní trh rychle se 
vyvíjejícího celokontinentálního unitárního státu. Takže nahra-
zení stávajícího obchodního vztahu na bázi jednotného trhu 
mezivládní dohodou o volném obchodu by znamenalo, že Velká 
Británie opustí Evropskou unii.

Historicky řečeno nebylo nikdy snadné pro malou zemi opus-
tit zemi větší. I tak se domnívám, že bychom v případě nutnosti 
mohli jednostranně z EU vystoupit. Kdybychom to však měli uči-
nit, byl bych raději, kdyby to proběhlo na smluvním a přátelském 
základě. 

Negativa vystoupení z EU 

Musíme mít na vědomí, že přechod k dohodě o volném obcho-
du mezi Velkou Británii a EU by nesl i některá zásadní negativa.

Zaprvé, musela být znovu zavedena celní kontrola, která by se 
rozšířila i na dovoz z EU. Evropská unie by musela učinit to samé 
pro import z Velké Británie. Musely by být zavedeny nové počíta-
čové a úřední procedury. Jakmile by však byly realizovány potřeb-
né změny, běžné obchodování na bázi bona fide by probíhalo 
víceméně jako předtím. Řádní a důvěryhodní exportéři by mohli 
získat „status schváleného vývozce“, jak je tomu v obchodním sty-
ku mezi Švýcarskem a EU, a jejich dodávky by za běžných okol-
ností nepodléhaly inspekci.

Zadruhé, ztráta volného pohybu zboží, který tvoří jednu ze 
zásad jednotného trhu, by určitým sektorům mohla přinést zásad-
ně nepříznivé důsledky. Jednalo by se typicky o sektory, které 
v současnosti využívají relativně vysokých tarifů a dotací z EU, 
jako je zemědělství, potravinářství, tabákový, automobilový, textil-
ní a oděvní průmysl. 

V rámci jednotného trhu se může zboží pohybovat bez jakých-
koli cel. Ale na základě dohody o volném obchodu mezi EU a Vel-
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kou Británií by pouze zboží, které by „pocházelo“ ze zóny volné-
ho obchodu vytvořené touto dohodou (tedy typicky s podstatnou 
částí přidané hodnoty vytvořené v zóně volného obchodu), by 
mohlo být obchodováno v bezcelním režimu. Vývoz z Velké Britá-
nie do EU, který by nesplňoval pravidlo původu pro danou tarifní 
kategorii, by byl předmětem stejných tarifů, jako kdyby bylo zboží 
dováženo z USA, Kanady nebo Japonska.

Alespoň ve Velké Británii není paradox, že ne veškeré obcho-
dování spadající pod dohodu o volném obchodu je osvobozeno 
od cla, dobře chápán!

Musíme teprve provést potřebný podrobný výzkum sektoro-
vých dopadů situace, že by Velká Británie opustila jednotný trh. 
Ale podle mého názoru by to pro většinu odvětví nemělo zname-
nat zásadnější problémy, a to včetně obchodu se službami.

Jednání by bylo složité a tvrdé, ale s dobrou vůlí na obou stra-
nách by mě překvapilo, kdyby se vyskytly jakékoli nepřekonatel-
né problémy s přechodem k bázi dohody o volném obchodu mezi 
EU a Velkou Británií. 

Měli bychom výhodu moci použít jako základ k jednání pra-
vidla původu existující v rámci stávajících dohod o volném ob-
chodu mezi EU a zeměmi jako Norsko či Švýcarsko. A koneckon-
ců jak vývozci z EU do Velké Británie, tak vývozci z Velké Británie 
do EU by měli mít za běžných okolností silný společný zájem na 
vyjednávání pravidel původu, jež by minimalizovala podíl expor-
tu podléhajícího celní povinnosti.

V určitých oblastech, jako jsou veřejné zakázky, by Velká Britá-
nie mohla získat zásadně lepší postavení, než má v rámci jednot-
ného trhu. Za situace, kdy deficit obchodní bilance se zbytkem 
EU v roce 2005 činil 38 miliard liber, bychom měli daleko silnější 
vyjednávací pozici!

Celkově jsem si jist, že pro Velkou Británii by nad negativními 
dopady opuštění volného trhu měly pohodlně převážit přínosy 
tohoto kroku. Ty by zahrnovaly:

•  Odstranění nákladné evropské regulace z našeho zákonodár-
ství, kterou bychom nikdy ve Westminsteru nepřijali, jako 
například úpravy plynoucí ze směrnice o pracovním čase či 
z akčního plánu pro finanční služby

•  Volnost při vyjednávání vlastních dohod o volném obchodu 
s anglicky mluvícími zeměmi jako USA, Kanada a Austrálie

•  Možnost dovážet potraviny na základě našich a nikoli evrop-
ských podmínek

•  Konečné ukončení našeho přispívání do EU, které brzy do-
sáhne čisté úrovně 5,5 miliard liber ročně

A jestliže by se některé nově přistoupivší země jako Česká re-
publika, Maďarsko či Polsko rozhodly, že jim nevyhovuje plně in-
tegrovaná Evropa, jež bude výsledkem nové Ústavy EU, proč by 
nemohly následovat náš precedens?

V rámci dohod o volném obchodu, které měly s EU předtím, 
než se staly řádnými členy, tyto tři země koneckonců poslední 
rok před vstupem zečtyřnásobily svůj kombinovaný podíl dovozu 
zboží do Německa z 2,1 % v roce 1990 na 8,6 % v roce 2003 (viz ta-
bulka). Nevím, zdali by dosáhly lepšího výsledku, kdyby jim bylo 
umožněno stát se členy EU ihned po pádu komunismu a konci 
ruské okupace.

Překlad: Martin Nejedlý 

Tabulka 1:  Dovoz zboží z České republiky, Maďarska a Polska  
do Německa

Zdroj: Direction of Trade Statistics Yearbooks – Mezinárodní měnový 
fond. Poznámka: Německý dovoz z České republiky byl v roce 1990 odha-
dován podle německého dovozu z Československa v témže roce na zákla-
dě německého dovozu z České a Slovenské republiky jako dvou různých 
zemí v roce 1993.

 1990 1995 2000 2003
Německý  v miliardách v miliardách  v miliardách v miliardách  
dovoz z: USD USD USD USD
České republiky 1,6 7,4 11,8 19,7
Maďarska 2,2 4,8 9,7 13,7
Polska 3,5 8,7 11,0 17,7
Celkem (A) 7,3 20,9 32,5 51,1
Německý dovoz 

346,5 443,8 500,3 596,5 celkem (B)
Podíl ČR,  
Maďarska 
a Polska  2,1 % 4,7 % 6,5 % 8,6 % 
na německém 
dovozu (A/B)
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Jsou to již čtyři roky, kdy bylo v části Evropské unie zavedeno 
jako oběživo euro. Jak Evropané tak návštěvníci z celého světa 
si stále více zvykají na existenci jednotné měny napříč značnou 
částí kontinentu. Jestli euro zůstane v oběhu dalších pět nebo 
deset let, budou se možná lidé dívat na někdejší existenci rozlič-
ných evropských národních měn dvacátého století jako na nějaký 
podivný archaismus.

Takový přístup by však byl nešťastný, neboť existují dobré 
důvody považovat vnucení eura evropskému společenství národů 
za krok zpět od progresivní reformy a hospodářské liberalizace.1 
Mnoho intelektuálů, akademiků a dokonce politiků nyní uznává, 
že socialismus nefunguje a že rozhodování v kontextu decentrali-
zovaného a na konkurenceschopnosti založeného trhu představu-
je nejefektivnější a nejproduktivnější způsob pro organizaci eko-
nomických aktivit ve společnosti.

Měnové centrální plánování

Na druhé straně euro představuje institucionální změnu smě-
rem k centralizovanějšímu způsobu rozhodování a posílení pra-
xe monetárního centrálního plánování. Rovněž omezilo možnost 
běžných občanů snadno se vyhnout důsledkům škodlivých mone-
tárních politik prostřednictvím převodu části příjmů a majet-
ku do alternativní měny za účelem zajištění. Ano, stále existuje 
americký dolar, japonský jen a britská libra. To ale nic nemění na 
skutečnosti, že prostor pro významnější soutěž mezi měnami byl 
zásadně zúžen.

1) O této klasické liberální myšlence viz Richard M. Ebeling, „Free Markets, the 
Rule of Law, and Classical Liberalism,” The Freeman: Ideas on Liberty (May 
2006) s. 8–15

Ronald Stewart-Brown se věnuje publikační činnosti na téma 
obchodní politika od roku 1999. V květnu 2002 založil cent-
rum Trade Policy Research Centre, které si získalo významné 
postavení v probíhající diskusi o variantách obchodní politi-
ky Velké Británie mimo rámec společné obchodní politiky EU 
a jednotného trhu. Jeho práce byly zveřejněny v The European 
Journal, The Daily Telegraph, Economic Affairs, výborem pro 
evropské záležitosti Sněmovny lordů, Global Britain a Euro-
facts. Ve své předchozí kariéře pracoval v investičním ban-
kovnictví, a jako manažrský a investiční poradce. Získal titul 
MA v ekonomii a přírodních vědách v Cambridge a MBA na 
INSEAD.

Euro versus konkurence měn

Richard Ebeling

prezident Foundation for Economic Education
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Zastánci eura samozřejmě zdůrazňují hodnotu, kterou jednot-
ná měna má pro radikální snižování transakčních nákladů v rám-
ci podnikání ve stále více integrovaném evropském společenství. 
A některé členské státy EU chápou euro jako důležitý politický 
nástroj pro efektivnější konkurování dolaru, kvůli touze opět se 
na mezinárodní scéně stát rivalem USA.

Avšak musíme si připomenout, že centrální bankovnictví před-
stavuje formu centrálního plánování.2 Centrální banka vyko-
nává monopolní kontrolu nad peněžními zásobami. Stanovuje 
množství peněz v oběhu, čímž ovlivňuje hodnotu či kupní sílu 
měnové jednotky na trhu. Může rovněž ovlivňovat (přinejmen-
ším krátkodobě) některé tržní úrokové míry, jež mohou ovlivnit 
množství a směřování investičních výdajů v ekonomice.

V průběhu 20. století vlády běžně využívaly centrální banky 
pod svou kontrolou k financování rozpočtových deficitů pomocí 
tvorby peněz – a samozřejmě v tom pokračují i v 21. století, když 
to poslouží jejich cílům. Výslednými produkty tohoto monetární-
ho zahrávání si jsou dlouhá období cenové inflace, která spotře-
bovávají kumulovaný majetek obyvatel, deformace tržních cen 
mající za následek nerovnováhu mezi úsporami a investicemi 
a mezi poptávkou a nabídkou a často podkopávají podněty pro 
dlouhodobé podnikatelské plánování a tvorbu kapitálu.3

Proč euro představuje o mnoho méně atraktivní monetární 
režim než předchozí systém národních měn? Před přibližně tři-
ceti lety rakouský ekonom a nositel Nobelovy ceny Friedrich 
A. Hayek přednesl přednášku na konferenci ve Švýcarsku, jež 
byla později zveřejněna pod titulem Choice in Currency: A Way 
to Stop Inflation.4 Vysvětlil, že kvůli vlivu keynesiánské ekonomie 
na monetární a makroekonomickou ekonomiku jsou vlády stále 
vedeny krátkodobými cíli ve službách různých zájmových sku-
pin. Důsledkem je trvalé zneužívání tiskáren bankovek a výsledná 

2) Richard M. Ebeling, „Ninety Years of Monetary Central Planning in the United 
States” The Freeman (December 2003), s. 2–3

3) Ohledně dvou nejextrémnějších případů hyperinflace v Evropě ve 20. sto-
letí, viz, Richard M. Ebeling, „The Great German Inflation,” Ideas on Liberty 
(November 2003) s. 4–5; a „The Great Austrian Inflation” The Freeman (April 
2006) s. 2–3.

4) F. A. Hayek, Choice in Currency: A Way to Stop Inflation (London: Institute of 
Economic Affairs, 1976).

inflace pokrývající na první pohled nenasytnou poptávku ze stra-
ny privilegovaných skupin s politickým vlivem.

Hayek došel k závěru, že je třeba nalézt určitou metodu k osvo-
bození běžného občana od vládní monopolní kontroly plateb-
ních prostředků. Odpověď, kterou navrhl, spočívala v umožnění 
jednotlivcům využívat svobodcného výběru měny, namísto aby 
byli zajatci stále více devalvované měnové jednotky, kterou na trh 
umístila jejich vláda. Hayek uvedl:

„Neexistuje účinnější kontrola zneužívání peněz vládou, než 
když budou lidé moci odmítnout měnu, v niž ztratili důvěru, 
a upřednostnit měnu jinou, které důvěřují. A neexistuje silněj-
ší motivace pro vlády k zajištění stability měny, než vědomí, 
že pokud budou držet nabídku pod poptávkou, bude poptávka 
růst. Zbavme proto vlády (či jejich monetární instituce) veške-
rých pravomocí k ochraně jejich měny před konkurencí: jest-
liže nemohou nadále zastírat, že se jejich měna znehodnocuje, 
budou muset omezit její emise. 

Jestliže to zákony umožní, občané velmi rychle odmítnou 
národní měnu, jakmile tato výrazněji devalvuje, a pro své trans-
akce budou používat měnu, které věří. 

Výsledkem pravděpodobně bude, že měny zemí, o nichž panuje 
přesvědčení, že realizují zodpovědnou monetární politiku, potup-
ně vytlačí národní měny s méně spolehlivým charakterem. Pověst 
finanční poctivosti se stane žárlivě střeženým aktivem všech emi-
tentů peněz, kteří si budou uvědomovat, že i ta nejmenší odchyl-
ka od cesty poctivosti sníží poptávku po jejich produktu.“ 5

Hayek navrhoval, aby občané měli možnost si volně vybírat 
mezi různými měnami emitovanými vládami. To jasně znamená, 
že by se institut zákonného platidla a související zákony měly zru-
šit s tím, že by občané každé země měli možnost provádět trans-
akce a obchodovat v libovolné měně, jakou si zvolí. Jakékoli obavy 
občanů, že se jejich národní vláda chová fiskálně nezodpovědným 
způsobem, jehož důsledkem by mohla být monetární expanze 
a následná inflace, by měly za následek přechod od méně důvěry-
hodné měny k takové, která se jeví jako stabilnější ve své hodnotě. 

5) Tamtéž
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Je pravdou, že politické instituce a centrální banky již nepod-
léhají stejně doktrinářskému keynesiánství, jaké dominovalo poli-
tické scéně před třiceti lety.6 Avšak vlády jsou i dnes, stejně jako 
před třemi desetiletími, pod vlivem politické ideologie, podle níž 
je povinností státu regulovat trh ve službách mocných zájmových 
skupin a přerozdělovat bohatství k zajištění „bezpečnostních sítí“ 
blahobytu, jež pokrývají většinu zákoutí našeho každodenního 
života. Rozpočty a deficity mnohých zemí EU to dokládají mimo 
jakoukoli pochybnost. 

Je rovněž faktem, že centrální měnoví plánovači eura si osobu-
jí moudrost a schopnost nastavovat míry cenové inflace a s úro-
kovými měrami pohybují směrem, který považují za „optimální“. 
Podle mého názoru stejně jako centrální plánovači v Sovětském 
svazu nebyli dostatečně moudří nebo informovaní, aby úspěšně 
plánovali dodávky bot a produkci chleba, nemohou ani manažeři 
Evropské centrální banky vědět, jaké mají být úrokové míry nebo 
jaký cíl stanovit pro obecnou úroveň cen. Úrokové míry by měly 
být určovány trhem, aby se vyrovnala nabídka úspor s poptávkou 
po půjčkách.7 A jak obecná míra tak relativní struktura cen by 
měly být určovány právě těmito tržními silami založenými na vůli 
lidí směňovat peníze za zboží a zboží za peníze.

Dilema s eurem spočívá v tom, že neexistuje jistota, zda se sou-
časní či budoucí rozhodující představitelé Evropské centrální 
banky neoctnou pod silným nátlakem některých vlád členských 
států, aby provedli inflaci měny s cílem zamezit fiskálním krizím 
či stimulovat agregovanou poptávku ve snaze snížit nezaměstna-
nost nebo podpořit „růst“ prostřednictvím manipulací s úrokový-
mi sazbami. 

Když za „starých časů“, před zavedením eura, některá z centrál-
ních bank podobnou politiku realizovala, občané dané země jed-
noduše porovnali míru inflace a související rozdíly mezi národní 
měnou a měnami sousedních zemí. Za situace, kdy je v celé euro-
zóně používána jediná měna, bude trvat o něco déle, než se důsle-

6) Richard M. Ebeling, „John Maynard Keynes: The Damage Still Done by a Defun-
ct Economist,” The Freeman (May 2006) s.. 2–3; a „Keynesian Economics and 
Constitutional Government,” The Freeman (November 2006) s.. 2–3

7) Richard M. Ebeling, „Interest Rates and the Federal Reserve,” The Freeman 
(September 2004) s. 14–15

dek podobného inflačního jednání ze strany Evropské centrální 
banky plně projeví, a výsledné dopady na ceny budou srovnatel-
né pouze s několika zbylými silnými měnami, a nikoli s větším 
počtem měn sousedních zemí.

Řešením je měnová konkurence

Nejvhodnějším politickým cílem by měla být výsledná dena-
cionalizace měny z rukou vlády prostřednictvím ustavení tržního 
systému privátního bankovnictví otevřeného volné konkurenci.8 
Do té doby by však bylo lepší, kdyby země, které ještě nejsou sou-
částí eurozóny, zůstaly mimo ni a povolily svým občanům výběr 
měny, o kterém hovořil Hayek. 

Jestliže se cíl privátního, volného bankovnictví zdá být pří-
liš vzdálen, potom by měli občané států EU vyzvat své vlády, aby 
ukončily experiment s eurem, opět zavedly národní měny a umož-
nily občanům Evropy neomezenou volbu měny. Kdyby byl umož-
něn Hayekův návrh měnové soutěže, jakékoli dodatečné transakč-
ní náklady vztahující se k obchodování v několika měnách v Evro-
pě by pravděpodobně znamenaly nižší zátěž pro občany EU, než 
náklady spojené s dopady inflace vyvolané celoevropským měno-
vým centrálním plánováním.

Jakákoli skutečná a úspěšná změna v měnovém pořádku v Evro-
pě by měla být založena na klasickém liberálním oživení napříč 
kontinentem. Namísto politicky vnuceného monetárního režimu, 
jakým je euro, by měl měnový systém vzniknout v rámci skutečně 
volného tržního uspořádání na základě volby občanů a tuto volbu 
odrážet.

Liberální transformace by umožnila občanům Evropy, coby 
spotřebitelům a výrobcům, rozhodovat se samostatně v daleko 
více věcech než dnes. Podle liberální transformace by nabídková 
strana trhu byla naprosto deregulovaná. Stávající sociální stát by 
byl zcela privatizován s tím, že charitativní činnost by byla vyko-
návána jednotlivci a dobrovolnickými skupinami pomáhajícími 
osobám v nouzi či těm, kteří vyžadují pomocnou ruku. A daňové 
břemeno nesené v současnosti občany evropských států by bylo 

8) Richard M. Ebeling, „Why Not Monetary Freedom?” The Freeman (December 
2005) s. 2–3



72

radikálně zredukováno na daleko nižší úroveň, která vládám stačí 
k tomu, aby chránily právo jednotlivců na život, svobodu a čestně 
nabytý majetek.

V takovéto nové, liberální Evropě by peníze již nepředstavova-
ly politický nástroj pro manipulaci makroekonomické politiky. 
Namísto toho by peníze byly tím, čím být mají – platebním pro-
středkem usnadňujícím tržní transakce.

Jaká komodita či komodity by měly být používány jako platební 
prostředek či prostředky? Jak široké a překrývající se by měly být 
měnové zóny pro tyto tržní peněžní prostředky? Jaký druh ban-
kovních a finančních institucí by měl rozvinout a reflektovat, co 
skuteční účastníci trhu shledávají nejužitečnějším a nejvýhodněj-
ším? Žádnou z těchto otázek nemohou zodpovědět vlády ani plá-
novači jejich centrálních bank.

Odpovědi na tyto otázky mohou být nalezeny výhradně pomocí 
otevřeného a konkurenčního tržního procesu. Občanům Evropy 
nebude umožněno tyto odpovědi nalézt, dokud bude euro existo-
vat jako zákonně zřízená a chráněná monopolní měna v Evropské 
unii. Pouze měnová konkurence, a v konečném důsledku měnová 
svoboda, mohou tyto odpovědi poskytnout.

Překlad: Martin Nejedlý

B.
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V pátek 29. října 2004 premiér Stanislav Gross podepsal 
v Římě Evropskou ústavu, která přenáší další kompetence z člen-
ských zemí na Brusel a která snižuje váhu českého hlasu v Radě 
EU. Ohlédnutí se za procesem vzniku euroústavy nám tristně při-
pomíná, jak se během celého procesu česká diplomacie hluboce 
mýlila v tom, co návrh evropské ústavy obsahuje, a že premiér 
před pár dny podepsal text, který ani nečetl. 

První dějství: Konvent

V první polovině roku 2003, kdy hlavním tématem české poli-
tiky bylo referendum o vstupu do Evropské unie, vznikal v tzv. 
Konventu text „Evropské ústavy“, který měl zásadním způsobem 
změnit podmínky našeho členství, které jsme právě schvalovali 
v referendu. 

Konventu předsedal z rozhodnutí Rady EU bývalý francouzský 
prezident Valéry Giscard D‘Estaing a členy byli zástupci vyslaní 
vládami členských zemí. V roli pozorovatelů se mohli Konventu 
účastnit také zástupci České republiky, která vyslala náměstka 
ministra zahraničních věcí za ČSSD Jana Kohouta, senátora zvo-
leného za Čtyřkoalici Josefa Zieleniece a poslance za ODS Jana 
Zahradila.

Konvent měl dodat vzniku Evropské ústavy zdání demokratič-
nosti a široké mezinárodní vůle. Text ale vznikal takřka výhradně 
v předsednictvu vedeném a jmenovaném Giscardem a měl velmi 
daleko k demokratické a široké diskusi. Jednání předsednictva 
byla tajná a jejich harmonogram nebyl veřejný.1 Přímý účastník 

Příběh Evropské ústavy

Petr Mach

výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku

1) Markéta Pitrová: Kandidátské země na Konventu o budoucnosti Evropské unie. 
In: Hynek Fajmon (ed.): Cesta České republiky do EU. CDK, Brno 2004, str. 134
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jednání Konventu v roli asistenta Petr Plecitý uvádí, že když se 
hlásili do diskuse oponenti, „dávala předsedající v přítomnosti 
Valéry Giscarda slovo pouze delegátům, kteří souhlasili s návr-
hem předsednictva, a teprve když odešel, nechala pronést nesou-
hlasné příspěvky. Když kdosi požádal o indikativní hlasování 
o návrhu předsednictva, rozpustila zasedání. Valéry Giscard 
d‘Estaing mohl poté na plénu prohlásit, že naprostá většina dele-
gátů souhlasí s návrhem předsednictva.“2

Výsledkem bylo, že se Francii a Německu podařilo do textu za-
hrnout dramatickou změnu hlasovacích práv v neprospěch men-
ších zemí a bezprecedentní rozšíření většinového hlasování na 
desítky nových oblastí.3

Český zástupce Jan Zahradil proto před schvalováním textu na 
protest proti „federalizaci“ Evropy a „manipulaci“ s textem ústavy 
ze strany předsednictva v předvečer referenda ve čtvrtek 12. červ-
na 2003 demonstrativně Konvent opustil. „Dorazilo mě, co se sta-
lo. Nebudu se na té brutální manipulaci podílet,“4 řekl Zahradil 
na následné tiskové konferenci. Jak dále popisuje Zahradil, „toto 
podivuhodné sdružení se obešlo bez hlasování o konečném vý-
sledku.“5 Člen Evropské komise Poul Nielson označil Konvent za 
„orgie manipulace“6 a podle zástupce české vlády náměstka Jana 
Kohouta byly „malé země ze strany těch velkých zastrašovány 
a zesměšňovány jako trpaslíci“7. Jan Zahradil dále uvádí, že na 
posledním zasedání skupiny zástupců národních parlamentů 
v Konventu vystoupili jen „předem vyselektovaní souhlasní řeč-
níci s několika zcela zásadními pozměňovacími návrhy, přine-
senými na poslední chvíli, o nichž nebyla de facto připuštěna 
diskuse.“8

Zprávy z Konventu o nemožnosti prosadit vlastní představy 
a o navrženém drastickém omezení hlasovacích práv malých 
zemí tak těsně před referendem začaly vést k obavám, že až bu-
deme členy EU, ta bude nakonec fungovat na jiných pravidlech, 
než jaká právě schvalujeme ve Smlouvě o přistoupení. Ve čtvrtek 
12. června 2003 – dvanáct hodin před začátkem referenda o vstu-
pu do EU – proto premiér Vladimír Špidla ubezpečil občany, že 
na následné mezivládní konferenci, která bude definitivně schva-
lovat znění Evropské ústavy k ratifikaci, nebude váhat využít prá-
va veta, aby uhájil hlasovací systém výhodnější pro Českou re-
publiku.9

Ministerstvo zahraničí každopádně nadále popíralo, že návrh 
Evropské ústavy zhoršuje hlasovací pozici České republiky. Minis-
tr Cyril Svoboda dokonce neváhal tvrdit, že oproti platnému stavu 
bychom hlasovací váhu zvýšili: „Dnešní váha je, že máme jednu 
šestadvacetinu té síly. A to, co se připravuje v tom návrhu, je, že 
budeme mít jednu pětadvacetinu té síly, to znamená, že se rela-
tivně dokonce naše pozice mírně zlepší.“10 Snad si sám byl vědom 
lži, kterou říká, a tak pro jistotu dodal, že i kdyby návrh českou 
hlasovací pozici zhoršoval, není to podstatné, protože v Evropské 
unii se bez ohledu na hlasovací pravidla vše řeší přátelskou doho-
dou: „V Evropské radě se hlasuje velmi zřídka. Dokonce jsem to 
včera konzultoval s velvyslancem Pavlem Teličkou a dopočítali 
jsme se, že to bylo jenom jedou, že se hledá vždycky shoda a že 
tam jeden druhého neválcuje.“11

Svoboda nejenže bagatelizoval důležitost systému hlasování, 
ale rovněž popíral, že by Evropská ústava přenášela nové pravo-
moci z členských států na Evropskou unii: „Já vám tady říkám 
naprosto zřetelně a jasně, že nové kompetence se na Evropskou 
unii nepřenáší,“12 uvedl ministr zahraničí v televizi Nova 12. říj-
na 2003.

2) Petr Plecitý: Ústava Evropské unie – cesta k jednotnému státu?, Střední Evropa 
č. 117/ 2003, str. 26

3) Viz např. Marek Loužek (ed.): Návrh Evropské ústavy s komentáři, CEP, Praha 
2003

4) Petr Kratochvíl: Qualified Majority Voting and the Interests of the Czech 
Republic. Ústav mezinárodních vztahů, září 2003 (http://www1.cuni.cz/caro-
lina/archive-cs/Carolina-C-No-508.txt)

5) Jan Zahradil: Proč jsem opustil Konvent. Lidové noviny 3. 7. 2003
6) Tamtéž
7) Tamtéž
8) Tamtéž

  9) TV Prima „Poslední slovo“, 12. 6. 2003
10) „Sedmička“ TV Nova, 12. 10. 2003
11) „Sedmička“ TV Nova, 12. 10. 2003
12) „Sedmička“ TV Nova, 12. 10. 2003
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Druhé dějství: Mezivládní konference

Záhy po skončení Konventu se zformovala skupina podob-
ně smýšlejících malých států, tzv. „like-minded countries“ (nové 
země EU bez Polska spolu s Rakušany, Portugalci, Finy a Řeky), 
které byly odhodlány hájit zájmy menších v nastavení systému 
většinového hlasování. Dne 1. září 2003 se její představitelé se-
šli v Praze, aby se dohodli na společném postupu. Mezi těmito 
zeměmi pak probíhala diplomatická komunikace a zdálo se, že 
tyto země budou na mezivládní konferenci EU společně hájit své 
 zájmy. 

Jejich úsilí přehlušil tlak Polska a Španělska, které kvůli změ-
ně hlasovacích práv v Radě ministrů byly odhodlány vetovat 
návrh Evropské ústavy na mezivládní konferenci EU v prosinci 
2003. „Jestli takto hodlá Polsko zahájit své členství v EU, lituji, 
že jsem se tolik zasazoval o jeho přijetí,“13 komentoval německý 
člen Evropské komise Günter Verheugen snahy Polska uhájit hla-
sovací systém dojednaný ve Smlouvě o přistoupení. Týden před 
klíčovým zasedáním mezivládní konference, kde měl být stvrzen 
návrh ústavy, přežil polský premiér Lezsek Miller zázrakem pád 
vrtulníku. Do Bruselu dorazil upoután na invalidním vozíku, od-
hodlán za každou cenu hájit polský zájem. Poláci a Španělé vyu-
žili právo veta a návrh Evropské ústavy byl odmítnut. Ne ale na 
dlouho. 

Po nezdaru prosincového summitu začala EU chystat nový po-
kus na červen 2004. Polský premiér Miller rezignoval z vnitropo-
litických důvodů a novým předsedou vlády se stal „nadstranický“ 
Marek Belka, který byl připraven ve věci hlasovacích práv ustou-
pit. Ustoupit ale stále nehodlal španělský premiér José María 
Aznar, zatímco jeho socialistický vyzyvatel na post premiéra José 
Luis Zapatero prohlásil, že chce, aby jeho země „opět aktivně stá-
la po boku Francie a Německa a dalších zemí, které jsou moto-
rem budování Evropy.“14 Krátce před španělskými parlamentní-
mi volbami naznačovaly průzkumy jasné vítězství premiéra Azna-
ra. Situaci ale zvrátil 3 dny před volbami teroristický útok, při kte-
rém v Madridu zahynulo 200 lidí, a Zapatero nečekaně 14. března 

zvítězil. Španělsko vedeno novou socialistickou vládou ve věci Ev-
ropské ústavy ustoupilo.

V České republice utrpěly v červnu 2004 vládní strany poráž-
ku ve volbách do Evropského parlamentu. Předseda opoziční 
ODS Mirek Topolánek napsal 3 dny před červnovou mezivlád-
ní konferencí premiérovi Vladimíru Špidlovi dopis, v němž mu 
sdělil, že „ODS se necítí jakkoliv vázána vládní pozicí na Me-
zivládní konferenci.“Jak se dále píše v dopise, „pro ODS je ne-
přijatelné jakékoliv zhoršení naší pozice uvnitř EU vůči pod-
mínkám, garantovaným nám v smlouvě o našem přístupu 
k EU a ve smlouvě z Nice. Jedná se především o plánované na-
hrazení dosavadního systému vážených hlasů, založeného na 
principu „degresivní proporcionality“ systémem tzv. populač-
ním, založeným na počtu obyvatel jednotlivých států EU, při 
většinovém hlasování v Evropské radě. Taková změna výraz-
ně redukuje náš vliv v Evropské radě, bez ohledu na nastavení 
hranic pro kvalifikovanou většinu a proto není v zájmu ČR.“15 
Všude v Evropě se hovořilo o změnách v systému hlasování 
a o přesunu kompetencí na EU, což premiér Špidla nemohl igno-
rovat, ačkoliv byl svým ministrem zahraničí trvale ubezpečován, 
že euroústava nepřenáší na EU nové kompetence a že navržený 
hlasovací systém je pro Českou republiku výhodnější než model 
stávající. 

Špidla však tušil, že v hlasovacím systému nějaký problém je, 
a byl odhodlán na mezivládní konferenci 17.–18. června 2004 ve 
spojení s dalšími menšími zeměmi prosadit vylepšení hlasovací 
pozice České republiky oproti návrhu Konventu. Agentura AFP 
informovala o razantním vystoupení zástupců 13 podobně smýš-
lejících zemí proti irskému návrhu na nový systém hlasování v Ra-
dě ministrů. Podle španělského diplomata Alberta Navarra před-
nesl protest menších zemí právě Vladimír Špidla.16 Špidla sice 
akceptoval nový model vážení hlasů v Radě podle velikosti popu-
lace, ale alespoň požadoval, aby kromě toho, že hlasující ministři 
musí reprezentovat minimálně 65 % obyvatelstva, reprezentovali 
současně alespoň více než 55 % států. 

13) EUObserver.com 25. 11. 2003
14) Le Monde 5. 2. 2004

15) www.ods.cz
16) Lidové noviny 19. 6. 2004
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Vladimír Špidla byl upřímně odhodlán svůj postoj hájit i při 
jednání s Francouzi. Když jej druhý den konference 18. červ-
na 2004 v poledne pozval na jednání francouzský prezident 
 Jacques Chirac, aby po Špidlovi žádal podporu pro nominování 
belgického premiéra Guye Verhofstadta na předsedu Evropské 
komise, Špidla Chirakovi vyjádřil pro Verhofstadta bezvýhrad-
nou podporu a zeptal se Chiraka, zda Francie podpoří snahy 
malých zemí o změnu hlasovacího systému. Chirac to rázně 
a krátce odmítl a schůzka skončila. Špidla pak byl jeden z mála, 
kdo při závěrečné diskusi o návrzích na nového předsedu Ko-
mise otevřeně podpořil Francii a Německo, které prosazovaly 
 Verhofstadta.

Mezitím irská delegace rozdala přítomným vyjednavačům 
kompromisní návrh euroústavy, kde překvapený Špidla nenašel 
zapracovaný hlasovací model navrhovaný společně s ostatními 
menšími zeměmi. Cítil se zrazen, a šel za finským premiérem, zda 
společně na konečném zasedání proti návrhu vystoupí. Od něj se 
však dočkal jen odpovědi, že je třeba být konstruktivní a že ne-
lze kvůli partikulárním zájmům ohrozit proces budování Evropy. 
Špidla pak neměl sílu být jediným premiérem, který by ten den 
návrh ústavy vetoval.

Třetí dějství:  Premiér Gross podepisuje 
Evropskou ústavu

Po prohraných volbách do Evropského parlamentu, kde Sociál-
ní demokracie získala 2 mandáty z 24, zatímco opoziční ODS zís-
kala 9, Vladimír Špidla 26. června 2004 rezignoval na post předse-
dy strany a záhy přestal být i premiérem. V obou funkcích jej na-
hradil 34-letý Stanislav Gross, který se tak stal zodpovědným i za 
podpis Evropské ústavy, kterým měl stvrdit, že znění zpracované 
Evropskou komisí odpovídá tomu, co bylo vyjednáno.

Ve středu 27. října 2004 se konalo zasedání vlády České repub-
liky, na níž přednesl ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda ná-
vrh usnesení v tomto znění: „Vláda souhlasí s podpisem Smlouvy 
o Ústavě pro Evropu, jejíž český text je uveden v příloze.“ Tímto 
usnesením měl premiér Stanislav Gross získat mandát k podpisu 
euroústavy chystanému na pátek 29. října do Říma. Ministr Svo-
boda následně ministry šokoval prohlášením, že v příloze nena-

jdou definitivní text návrhu Evropské ústavy, protože prý ještě 
není hotový český překlad. 

To bylo pro některé členy kabinetu přeci jen příliš. Předseda le-
gislativní rady vlády ministr Jaroslav Bureš namítl, že jde o smlou-
vu, kde přeci záleží na každém slovu a že není možné, aby vláda 
dnes odsouhlasila jiný text, než o kterém budou občané hlasovat 
v referendu. Ministr Paroubek navrhoval, aby se tedy dal do přílo-
hy anglický text. Na to Svoboda oponoval, že pro Českou republi-
ku je závazný český překlad smlouvy.

Ministr Mlynář namítl, že on může „vyslovit souhlas pouze 
s textem, který je teď k dispozici a ne s nějakým textem, který 
se teprve má zrodit,“ a „v referendu budeme přeci hlasovat o ji-
ném textu, než který nám zde ministr zahraničí Svoboda před-
kládá“17. Na to Cyril Svoboda shodně s premiérem Grossem na-
mítl, že datum 29. října 2004 jako termín podpisu smlouvy bylo 
stanoveno Evropskou unií a „je přeci nepředstavitelné, že bychom 
se podpisu smlouvy za dva dny v Římě nezúčastnili jen proto, že 
neexistuje česká verze smlouvy.“

Nakonec Cyril Svoboda vymyslel řešení. Když není text k dis-
pozici a není se tedy na něj možné odvolat, navrhl vypustit z ná-
vrhu usnesení větu ‘jejíž text je uveden v příloze‘. Vláda nakonec 
schválila usnesení, které zní „Vláda souhlasí s podpisem Smlouvy 
o Ústavě pro Evropu.“Podepsán JUDr. Stanislav Gross. 

Dva dny na to premiér podepsal v Bruselu smlouvu, kterou ani 
nevyjednal, ani nečetl.

Laissez Faire, listopad 2004

17) Citace z 27. 10. 2004 vycházejí ze svědectví účastníka zasedání vlády, který si 
nepřál být jmenován
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Chceme-li hodnotit výsledky právě skončeného bruselského 
summitu nikoliv diplomatickou optikou porovnávání toho, co 
bylo možno při momentálním rozložení sil na summitu dosáh-
nout, s tím, co bylo dosaženo, a podíváme se na jeho závěry z čis-
tě věcného hlediska, dojdeme k závěru, že změny oproti zkracho-
valé evropské ústavě jsou téměř výlučně v rovině symbolické či 
mají podobu teoretických možností, jejichž prosaditelnost bude 
v praxi mizivá. Prostě eurorealistiský vlk se zdánlivě nažral, fede-
ralistická koza ale zůstala celá. 

Eurofederalisté si z krachu euroústavy vzali jediné poučení, že 
není prozíravé nazývat věci pravými jmény, a proto souhlasili se 
změnami v podobě inovace eurospeaku – už se nebude připra-
vovat ústava, ale „reformní smlouva,“ a vypustí se vlajka, hymna 
a státní svátek, které bez toho již reálně existují a budou existovat. 
Dále, navrhovaný ministr zahraničí se bude libozvučněji nazývat 
„vysoký představitel EU“, fungovat bude ale jako ministr zahrani-
čí. Pouze symbolický význam má odložení hlasovacího uspořádá-
ní z euroústavy, kolem něhož se strhl největší boj, do roku 2014 
a prosazení českého požadavku na zpětné převádění kompetencí 
z Bruselu na národní úroveň. 

Vše podstatné z euroústavy zůstalo zachováno. EU se stane 
právnickou osobou odlišnou od svých členů a jim nadřazenou 
a z jejich občanů učiní své občany podléhající jejím zákonům 
a vázané loajalitou vůči této nové entitě. Byl potvrzen další přesun 
kompetencí do Bruselu, změna hlasovacích poměrů ve prospěch 
velkých zemí a posílení většinového hlasování v dalších oblastech. 
Malé státy navíc přijdou o právo mít vlastního eurokomisaře. Žád-
né změny se nedotkly problematiky tzv. sdílených kompetencí, 

Bruselský summit – vlk se nažral, 
koza zůstala celá

Jiří Weigl

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
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která je efektivním nástrojem plíživé unifikace EU za zády jejích 
občanů. Summit ignoroval chronický problém demokratického 
deficitu a postupujícího vzdalování Unie občanům. Kosmetické 
posílení úlohy národních parlamentů nelze rozhodně považovat 
za snahu tento fundamentální problém řešit. 

Dá se ale očekávat, že přijaté řešení těžko trvale obstojí v dal-
ším vývoji. EU se nachází v takovém stupni rozvoje, že smiřovat 
protichůdné zájmy členských zemí je stále těžší. Snahy překonat 
je centralizací rozhodování a většinovým hlasováním mohou reál-
né problémy pouze vyhrotit se všemi riziky pro budoucnost. 

 Zatím stále dominuje představa německo-francouzská, která 
v EU vidí vhodnou základnu pro globální prosazování zájmů dvou 
tradičních evropských velmocí. Změna hlasovacích vah a posíle-
ní většinového hlasování by jim poskytla snadný mechanismus 
k prosazení své jednoznačné dominance v Unii. Prodloužení 
doby platnosti hlasovacího mechanismu založeného na smlouvě 
z Nice zase tak velkou překážkou tomuto cíli není. Platí, že unij-
ní velmoci se budou vždy moci snadno opřít o podporu menších 
zemí. Vedle tradičních profederalistů, jako je Lucembursko či Bel-
gie, jsou to např. pobaltské státy, pro něž alfou a omegou všeho 
je snaha se všemi prostředky vzdalovat od traumatizujícího ruské-
ho souseda, či Maďarsko, kde významná část politických elit vidí 
v evropském sjednocování cestu k překonání rozdělení národa 
trianonskou smlouvou. Rumunsko a Bulharsko jako ekonomicky 
i politicky slabí členové budou ještě dlouho v pozici nesebevědo-
mých nováčků závislých na evropských fondech. Proto je falešné 
přeceňovat problém malých a velkých zemí, jak se bohužel deba-
ta o hlasovacím mechanismu často interpretuje.

Považuji za nešťastné, že hlavní spor byl viděn právě v boji Pol-
ska o udržení své hlasovací váhy, zatímco nikoho příliš nezajímalo 
to, o čem se má vlastně hlasovat. Souboj o hlasovací mechanismy 
tak sehrál roli bílého psa, který umožnil uchovat otevřenou oblast 
dalšího přesunu kompetencí do Bruselu, rozšířit počet oblastí 
podřízených většinovému rozhodování a neřešit otázku tzv. sdíle-
ných kompetencí atd., tj. držet stále zamlžený a otevřený směr 
vývoje EU. Z tohoto hlediska jsou výsledky summitu zklamáním.

Českým zájmem není to, aby Polsko bylo přibráno mezi hlav-
ní decision-makery EU na úrovni Itálie či Španělska, ani aby se 

německo-francouzské zájmy mohly v Evropě a ve světě bez pro-
blémů prosazovat. Naším zájmem je, aby Evropská unie byla maxi-
málně otevřená hospodářsky i politicky, aby byla mezistátní, niko-
liv nadstátní strukturou a aby byla její mechanismy povzbuzovaly 
konkurenceschopnost a flexibilitu našich firem a podnikatelské-
ho prostředí u nás, což je jediná záruka dlouhodobé prosperity. 
V tomto směru přinesl summit velmi varovný signál v podobě 
Francií prosazeného vypuštění zmínky o svobodném trhu jako 
o základním principu, na němž je budována Unie. 

Země s naší geografickou polohou a historickou zkušeností 
musí být velmi opatrná, má-li se vzdávat své suverenity bez jas-
ných garancí, že nebudeme marginalizováni. Suverenity se lze 
vzdát velmi snadno jedním podpisem, ale pokud nás poté vývoj 
zklame tak, jako tomu bylo v minulosti dosud vždy, dobře víme, 
že cesta zpět je téměř nemožná. V tomto ohledu bruselský sum-
mit pochybnosti a obavy mohl jen těžko rozptýlit. 

České postoje v debatě o euroústavě i v jednáních na summi-
tu ukázaly, že pro sebevědomé a rozhodné prosazování našich 
zájmů v EU je ještě prostor a že je to jediná cesta, jak zůstat sub-
jektem utváření vlastního osudu. Politika servilního přitakávání 
mocným, až donedávna tak typická pro naše postoje, nám nikdy 
nic dobrého nepřinesla. Doufejme, že se z toho česká politika do-
statečně poučila. 

Newsletter CEPu, červenec 2007



87

Reformní smlouva? To je pracovní název dokumentu, který je 
produktem bruselského evropského summitu. Takto dokument 
hodnotí Mirek Topolánek, premiér a předseda ODS, který ještě 
21. června 2007 vydal tiskové prohlášení, v němž řekl: „Veto jsme 
připraveni použít ve dvou případech. Za prvé, pokud by se někdo 
chtěl vracet k dokumentu, který by nesl ústavní a kvazistátní prv-
ky a nebyl by tedy standardně novelizovanou smlouvou. A za dru-
hé, pokud by se během jednání ukázalo, že budou jednotlivým 
státům umožněny exkluzivní, trvalé výjimky, neboli tzv. opt outs 
z unijních politik. Jsme toho názoru, že možnost získávat trvalé 
výjimky mají mít buď všichni, nebo nikdo.“ Druhý výrok premié-
ra: „Evropská rada skončila úspěchem. Česká republika patří mezi 
země, které k němu výrazným způsobem přispěly. Nehráli jsem 
pasivní roli, jako hrály minulé vlády a jednání o institucionální 
reformě EU a jeho výsledky jsme aktivně, konstruktivně a pozitiv-
ně ovlivnili.“

Nadšení eurorealistů

Se stejným nadšením hodnotí výstup z bruselského summi-
tu Výkonná rada ODS: „Výkonná rada na výsledku za průlomové 
považuje: úplné opuštění konceptu tzv. euroústavy včetně sym-
bolů; zachování stávajícího systému hlasování v Radě a principů 
mezivládní spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice; posí-
lení kontrolní role národních parlamentů; umožnění zpětného 
přenosu kompetencí na úroveň národních států (oboustranná fle-
xibilita). Výkonná rada považuje výsledek jednání za zásadní bod 
obratu směrem od konceptu budování evropského superstátu 
a evropského federalismu.“

Ústava neprošla dveřmi, 
přichází oknem

Tomáš Haas

poradce prezidenta republiky
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Tedy úspěch. Zásadní bod obratu. Dokonce i český tisk evrop-
skou iniciativu naší vlády ocenil: „Česká vláda se předvedla jako 
aktivní a konstruktivní hráč, a pokud tak bude chtít být brána 
i nadále, musí tuhle linii udržet. Nebude to mít lehké.“ Pochva-
la od Kateřiny Šafaříkové, stálé zpravodajky LN v Bruselu. I když 
paní Šafaříková, aby ta chvála nebyla tak nevyvážená, přidává: 
„Začněme přiznáním, že úspěch schůzky z hlediska čistě českých 
požadavků byl předem zaručen, takže tady vláda nemusela před-
vádět bojové umění. Sbohem euroústavě, vymazání symbolů unie 
či Prahou prosazovaná obousměrná flexibilita – možnost návratu 
kompetencí z unijního pole národním úřadům –, to vše se vyjed-
nalo ještě před začátkem summitu.“

Nevím, kdo to ještě před začátkem summitu vyjednal. Možná 
to ví Jan Zahradil, který v roli šerpy cestoval mezi Prahou, Bru-
selem a Berlínem tak často, že mu asi nezbyl čas nás informovat 
o tom předjednaném vítězství. Asi neinformoval ani Mirka Topo-
lánka, který, netuše že už vyhrál, vyrazil do Bruselu vyzbrojen 
odhodláním použít veta a sděloval nám, kudy vlak nejede. Ještě 
že to tak dopadlo, zvítězili jsme a už dokonce ani nejsme potížis-
té, jsme pozitivní, jsme v hlavním proudu a evropští lídři respek-
tují a oceňují naší pevnost, naše diplomatické schopnosti a naši 
odhodlanost. 

Nejznámější evropští federalisté a nejhlasitější příznivci Evrop-
ské ústavy asi roní slzy a lomí rukama. Díky aktivní roli české 
reprezentace se jejich sen o Evropském federálním superstátu, 
jehož nutným předpokladem bylo přijetí Ústavy pro Evropu roz-
plynul jako... jako prostě rozplynul. 

Nadšení federalistů

Podívejme se, co tomu neštěstí říká třeba takový Jo Leinen, 
známý federalista a bojovník za Ústavu, sociální demokrat a před-
seda Ústavního výboru: „Obhájili jsme podstatu Ústavy…“ Raději 
se zeptáme Johannese Voggenhubera, zeleného místopředsedy 
stejného Ústavního výboru a stejně nadšeného federalisty: „Naše 
politická unie má konečně Ústavu… Výsledkem tohoto summitu 
je ústavní politický celek.“

Pánové Leinen a Voggenhuber nejsou pro nás nejlepšími refe-

rencemi. Nikdy si nejsme jisti, s čím přijdou, zvláště pan Leinen 
někdy ujede a víme už, že když se dá do řečnění, nezná míru 
a někdy mluví z cesty. Reprezentativnější bude asi názor nějakého 
skutečně respektovaného politika. 

Například předseda zahraničního výboru Evropského parla-
mentu, pan Saryusz je s výsledkem spokojen: „Přes všechny kom-
promisy byla podstata navržené Ústavy pro Evropu zachována.“ 
Jeho pocity sdílí, téměř stejnými slovy, i sám předseda Evropské-
ho parlamentu, Hans-Gert Pöttering: „Podstata evropské Ústavy 
zůstala.“

Tolik evropští politici. A co státníci? Jose Zapatero, španělský 
premiér: „Většina Evropské ústavy je obsažena v nové smlou-
vě.“ Irský premiér Bertie Ahern tu většinu odhaduje na 90 pro-
cent. A dokonce i samotné Angele Merkelové, unavené dlouhým 
a obtížným jednáním po summitu uklouzlo: „Zásadní části Ústavy 
se podařilo udržet.“ Žádný pláč a skřípění zubů mezi stoupenci 
evropské ústavy. 

Kříšení ústavy

Komentátor Financial Times Gideon Rachman popisuje víken-
dové jednání takto: „Evropští státníci začali pracovat s textem 
ústavní smlouvy. Potom, po dlouhé hodiny, přidávali nekonečné 
množství poznámek pod čarou, odkazů, protokolů, ,vyjasnění‘, 
která se stala důležitějšími než původní text.“

„Výsledek,“ napsal Rachman, „je téměř nemožné číst, tím méně 
mu rozumět. A je to úmyslné. Mnoho se stalo na tomto summi-
tu. Ale pravděpodobně nejdůležitější je to, že se Evropská unie 
s konečnou platností vzdala myšlenky, že chce, aby obyčejní Evro-
pané chápali, co se děje.“ Nikdy bych nevěřil, že to jednou budu 
muset říci, ale Jo Leinen nelhal. Má pravdu, Ústava je zpět. Když 
to nešlo dveřmi, vrátila se oknem. 

A abych nevynechal jiného významného evropského státníka, 
Jiří Paroubek oznámil, že i česká sociální demokracie podporuje 
a vítá výsledky bruselského summitu. Jen se mu nelíbí, že si jeho 
výsledky přisvojuje ODS a Mirek Topolánek. A nikdy bych nevě-
řil, že to jednou budu muset říci, ale i Jiří Paroubek má tentokrát 
pravdu. Mně se to také nelíbí. Nelíbí se mi výsledek bruselského 
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summitu a nelíbí se mi, že se ODS a Mirek Topolánek k výsled-
kům tak hrdě hlásí. 

Já se v hodnocení summitu připojuji k těm (a po několika hodi-
nách strávených nad evropským tiskem mohu oprávněně říci, že 
jih není málo), kdo považují tento evropský summit za podvod na 
evropských občanech, za podloudné vzkříšení Ústavní smlouvy 
zbavené symbolů. 

Co říká šťastný irský premiér Ahern v rozhovoru ve včerej-
ších Irish Times? „Záleželo nám víc na ochraně podstaty ústavy, 
a čím víc se debata točila kolem vlajky a symbolismu a Beethove-
na a vším tím, tím jsme byli spokojenější...“ „Nikdy se nepřestanu 
divit, co může některé lidi uspokojit…“ „Bylo fascinující tam sedět 
a slyšet, jak se vše může změnit odstraněním symbolů. Vyhodili 
jsme Beethovena, vyhodili jsme vlajku a vyhodili jsme článek 8. 
Nemyslím, že na tom záleží. Ale když je to pro ně tak důležité, je 
to z ústavy venku…“

Ústavní podvod

Nová smlouva není nic jiného než přepis Ústavní smlouvy 
s malými změnami. Kde byli naši „šerpové“? Proč Jan Zahra-
dil nekřičel? Nebyl nikdo informován o tom, co se připravuje?  
Ten dokument obsahuje tolik detailů, tolik složitých, a přes-
to přesných odkazů, že to nemohla být práce několika posled- 
ních dnů. 

Smlouva vlastně vrací vše, co obsahoval návrh Ústavní smlou-
vy pro Evropu, s malými odchylkami a malinko změněnou dikcí. 
Mluvilo se o „minimální smlouvě“, o nějakém krátkém dokumen-
tu. Ale v tom krátkém dokumentu jsou desítky odkazů na text 
Ústavní smlouvy, dokonce s přesnými čísly odstavců. A vlastní 
text je jen souhrnem malých odchylek od textu Ústavní smlouvy. 
Není to vůbec nový dokument! 

Dokonce se to v textu přiznává: 5. Článek 1 reformní smlou-
vy bude obsahovat změny stávající Smlouvy o EU. Není-li v tom-
to mandátu uvedeno jinak, zůstává znění stávající Smlouvy 
beze změn. A v mandátu to je. Udělali to tak šikovně, že veřejnost 
vůbec netuší, že ta nová smlouva v sobě obsahuje celou starou 
Ústavní smlouvu! 

4. Pokud jde o obsah změn stávajících Smluv, nové prvky vy-
plývající z mezivládní konference z roku 2004 budou začleněny 
do Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování Unie, jak je uvedeno 
v tomto mandátu. Úpravy těchto nových prvků, provedené na 
základě konzultací s členskými státy uskutečněných v průběhu 
uplynulých šest měsíců, jsou jasně uvedeny níže. Týkají se zejmé-
na příslušných pravomocí EU a členských států a jejich vymeze-
ní, zvláštní povahy společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 
posílené úlohy vnitrostátních parlamentů, postavení Listiny zá-
kladních práv a mechanismu v oblasti policejní a justiční spo-
lupráce v trestních věcech, který členským státům umožní po-
kračovat v další práci na určitém aktu, zatímco jiným umožní 
neúčastnit se. 

Touto metodou bych dokázal napsat zcela „novou a krátkou“ 
Ústavu České republiky o dvou větách, která by zněly: „Funkce 
ministra zahraničních věcí se tímto ruší, a zavádí se nová funkce 
Šéfa diplomacie se stejnými pravomocemi. Stávající Ústava České 
republiky je po zapracování této změny začleněna do této Nové 
Ústavy.“ Ano, je to podvod. Starý návrh byl alespoň dost dlouho 
přístupný pro diskusi, i když se jí tehdejší vláda vyhýbala. Každý 
měl, pokud uměl číst, i když jen malou, tak přece šanci se k tomu 
vyslovit. Tato vláda nám tu šanci nedala. Nechci slyšet slova 
o „vítězství a úspěchu“. 

Co bych chtěl od této vlády slyšet, je: „Tento dokument je vý-
stupem z jednání o základním pracovním materiálu pro novou re-
formní evropskou smlouvu. Obsahuje téměř celou Ústavní smlou-
vu. Jaká bude forma konečné smlouvy bude záležet na výsledcích 
obtížných jednání, do kterých vstupujeme bez siláckých deklara-
cí, bez předstírání, že už jsme vyhráli nebo obhájili vše, co jsme 
pro zájmy našich občanů a naší země vyhrát a obhájit chtěli. Bude 
to těžké, bude to stát mnoho úsilí, mnoho kompromisů a mnoho 
času. Budeme pro vás dělat vše, co bude možné, budeme pro vás 
chtít dosáhnout, co bude realisticky dosažitelné. A budeme s vá-
mi hrát na rovinu a budeme vás informovat jak jen to bude mož-
né přesně a pravdivě.“

Newsletter CEPu, červenec 2007
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Vážené dámy a pánové,

děkuji za pozvání. Je mi potěšením, že se zde – v překrás-
ném Salzburgu – mohu účastnit této slavnostní akademie, že 
mohu spolu s Vámi slavit 10. výročí založení Evropského institu-
tu Herberta Batlinera, a v neposlední řadě, že mohu být součás-
tí shromáždění, které je spojeno se jménem  mého dlouholeté-
ho politického partnera a dobrého přítele, prezidenta Thomase 
 Klestila.

Žijeme ve střední Evropě a slova „střední Evropa“, „Klestil“ 
a „Salzburg“ spolu úzce souvisejí. Prezident Klestil v roce 1993 
zde v Salzburgu inicioval první setkání středoevropských pre-
zidentů. Tím byla založena tradice, která dobře funguje dodnes. 
Měl jsem to štěstí, že jsem zde mohl být v roce 2003, kdy prezi-
dent Klestil organizoval toto setkání naposledy. Vzpomínám si, že 
byl v té době ještě velmi aktivní a že celé setkání řídil a modero-
val velmi dobře. Středoevropská spolupráce a solidarita pro něho 
byly velmi důležitou věcí. Chtěl bych pouze potvrdit, že „štafeta“ 
pokračuje. V květnu letošního roku jsem měl příležitost sám tako-
vé setkání organizovat v Brně a mohu říci, že i tamní atmosféra 
byla pozitivní a kooperativní. Je v zájmu nás všech takovou spolu-
práci uchovat i do budoucna. 

Daleko důležitější setkání než v Brně se konalo o měsíc pozdě-
ji v Bruselu. Tam se neplánovalo a nepřipravovalo nic menšího 
či méně zásadního než budoucnost Evropy. Slyším mnohé hla-
sy, které říkají, že závěry tohoto summitu nesplnily jejich očeká-
vání. To je i mé stanovisko. Bruselská debata – s ohledem na svůj 
ambiciózní cíl – bohužel nebyla dostatečně hluboká a předvída-
vá a skutečných problémů Evropské unie se nedotýkala. Politici, 

Evropská unie v období  
po německém předsednictví

Václav Klaus

(projev na slavnostní akademii Evropského institutu  
Herberta Batlinera, Salzburg, 28. července 2007)
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kteří se summitu zúčastnili, tyto problémy zřejmě nevidí či nevní-
mají. Proto zůstali na povrchu. Jejich hlavním zájmem je hladké 
a – hlavně pro ně – bezproblémové fungování EU. 

Celá debata se zúžila na hledání vzorce pro výpočet kvalifikova-
né většiny, která sice byla zajímavá a – obzvláště pro některé země 
– důležitá, ale podstata evropského problému leží jinde. Nejdů-
ležitější není, jak se má v EU hlasovat, ale o čem se tam vůbec má 
hlasovat, tj. jaká rozhodnutí mají být vyjmuta z kompetencí člen-
ských států. V tomto ohledu byl poslední summit Evropské unie – 
pro mne a pro opravdové evropské liberály – velkým zklamáním. 

Politici, kteří se tam sešli, se – ať už vědomě či nevědomě – roz-
hodli přidělit Bruselu více kompetencí a v řadě důležitých oblas-
tí eliminovat možnost veta. To je podle mne velkou chybou. Jako 
ještě větší chybu vidím to, že tento fakt jasně a zřetelně nesdělili 
Evropanům, tj. občanům jednotlivých členských států EU. Měli 
nahlas říci, že odsouhlasili radikální přesun kompetencí ze státní 
na evropskou úroveň a že fakticky přijali  odmítnutou Evropskou 
ústavu. 

Jsem přesvědčen, že to není pozitivní krok a že je obzvláště 
nepřijatelné to, aby byla jakákoli kritika těchto tendencí označo-
vána za politicky nekorektní, za pesimismus či skepticismus, za 
zpátečnický postoj, či dokonce za politickou zaslepenost.

To nemohu přijmout. Obavy o budoucnost svobody, demokra-
cie a prosperity, tedy hodnot, které – pevně věřím – všichni sdílí-
me, nejsou nekorektní, ani zpátečnické. To opakuji neustále. Můj 
život v komunismu dal mně – a nejen mně, ale i mnohým jiným, 
kteří dlouhá desetiletí žili za železnou oponou – jistou přecitlivě-
lost, která nás nutí velmi kriticky vnímat tendence, plány či pro-
jekty tohoto typu. 

Lidé jako je Hans-Gert Pöttering, Jo Leinen, Josep Borell nebo 
Elmar Brok tyto argumenty slyšet nechtějí. Lehkomyslně odmíta-
jí všechny námitky, které se vymykají jejich představám, a priori 
je kritizují a zesměšňují. Také toto jsme v době komunismu zažili. 
Právě proto víme, že se nevyplácí to ignorovat či podceňovat.

Můj kritický pohled neznamená, že jsem proti evropské inte-
graci, že v přátelském, mírumilovném, vzájemně prospěšném 
a všechny obohacujícím soužití evropských zemí vidím či hledám 

jen oblast volného obchodu, že odmítám konstruktivní spoluprá-
ci evropských zemí, že chci v Evropě obnovit staré antagonismy, 
že chci zavést novou vlnu nacionalismu či oživit jugoslávský syn-
drom, že si nevážím pozitivních výsledků dosavadní evropského 
integrování. Taková tvrzení jsou jen neférovou karikaturou mých 
stanovisek. 

Moje kritika se vztahuje „pouze“ na – obzvláště v posledních 
letech vzniklé či zesilující se – formy a metody evropské integ-
race, které přetvářejí původní integraci v unifikaci. Rozdíl mezi 
integrací zemí a unifikací (v jednu zemi) je velký. Pro orientaci 
v dnešních evropských debatách je pochopení tohoto rozdílu 
naprosto nezbytné. Současné směřování EU ke stále těsnější unii 
(„ever-closer Europe“), prohlubování integrace,  rychlé politické 
sjednocování a supranacionalistické tendence vnímám nejen jako 
zbytečné, ale jako politicky nebezpečné a ekonomicky nežádoucí.

Tyto pokusy a ambice, které jsou prosazovány bez existence 
autentické evropské identity a bez existence evropského lidu 
(demos), představují problém – pro mne a věřím a doufám, že 
pro nás pro všechny. Poškozují naši svobodu a demokracii, tyto 
– pro nás v Evropě – tak vysoce vážené hodnoty, které ale bez 
mechanismů a institucí parlamentní demokracie na jasně defi-
novaném státním území nejsou realizovatelné. O tomto se dnes 
v Evropě diskutuje na základě různých termínů či slovních spo-
jení. Nejdůležitějšími z nich jsou „demokratický deficit“, „post-
demokracie“, a „absence skládání účtů“. 

Hovořit o těchto – bezpochyby existujících – věcech, není žád-
ným antievropanstvím. Nepředstavuje to import jakéhosi neev-
ropského myšlení. Neznamená to negaci uplynulých padesáti let 
evropské integrace. Mluvíme o tom, abychom upozornili na to, 
že potřebujeme více integrace a méně unifikace, více horizontál-
ní spolupráce jednotlivých zemí a méně vertikální reglementace, 
regulace, harmonizace a standardizace, více institucí národních 
států a méně evropských institucí v Bruselu. Sečteno a podtrženo, 
že potřebujeme více demokracie než postdemokracie. Evropský 
summit v červnu 2007 ale rozhodl opačně. 

To vše je patrné nejen v politické sféře. Má to i důležité nepříz-
nivé doprovodné efekty v ekonomice. Ohrožena proto není pou-
ze naše svoboda a demokracie, ale i naše prosperita. To je způso-
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beno – v Evropě dominujícím – modelem sociálního a dnes také 
ekologického tržního hospodářství, které je značně vzdáleno 
konceptu volného trhu. Tento model brzdí svobodnou aktivitu 
lidí, věří více státu než trhu a zavádí nové a nové metody státního 
intervencionismu. Selhání trhu (market failure) chybně považuje 
za nebezpečnější než selhání státu (government failure). Ani toto 
nemohu lidé z bývalých komunistických zemí nikdy akceptovat. 
Tyto otázky bohužel nepatří k hlavním tématům dnešní evropské 
diskuze. Francouzský návrh na odstranění přídavného jména „vol-
ná“ od podstatného jména „soutěž“ z textu závěrečného prohláše-
ní Evropské rady, je krokem špatným směrem.

Toto myšlení, tato ideologie sociáldemokratismu a environmen-
talismu, není výmyslem Evropské unie. Existovala před podepsá-
ním Římských smluv. Vážnou otázkou ovšem zůstává, co k tomu 
EU sama přidala. Mám obavy, že tento „přídavek“ není zanedba-
telný. Existují totiž dva účinné způsoby (či mechanismy), které to 
umožňují.

Na jedné straně je jím přesun kompetencí ze členských států, 
kde demokracie – tj. kontrola politiků skrze občany – realizova-
telná je, do Bruselu, kde realizovatelná není. Tento přesun kom-
petencí zvyšuje roli politiků a byrokratů a snižuje moc občanů. 
Ústřední postavou Evropské unie není občan, ale úředník. Ten 
s sebou přináší více plánování, regulace, kontroly a koordina-
ce. A to je přesně to, co v současné době v Evropě dominuje. Že 
se nejedná o pozitivní vývoj, ukazují zcela jasně statistická data 
o evropském hospodářství ve srovnáním se zeměmi, regiony 
a kontinenty, kde je hospodářská svoboda větší a státní interven-
ce menší.

Druhá část mé argumentace souvisí s eliminací systémové kon-
kurence, kterou s sebou přináší evropská unifikace, a s ní spojená 
harmonizace a standardizace. Evropa vždy byla kontinentem pest-
rosti a mnohotvárnosti, a to přinášelo produktivní konkurenci. Ta 
je potřebná nejen na trzích zboží a služeb, ale i na trzích politic-
kých, hospodářských a sociálních systémů. V minulosti tato kon-
kurence v Evropě existovala. Dnes nikoli. Nivelizace a glajchšalto-
vání jsou vždy špatné. V této oblasti je to ještě horší. 

S tím souvisí ještě jedna doprovodná tendence – fakt, že har-
monizace a standardizace v dnešní době směřují neustále vzhůru, 

tj. směrem k větší regulaci a větší reglementaci. Tento fenomén 
sám o sobě činí náš život více řízený shora a méně svobodný. Také 
toto bohužel patří mezi nežádoucí důsledky evropské unifikace.

Harmonizace a standardizace v nehomogenním prostředí při-
náší vždy více nákladů než výnosů. Parametry, které jsou pro 
někoho výhodné, jiným komplikují život. Myšlenka „one size fits 
all“ je bezpochyby velmi problematická. Směnné kurzy, úroko-
vé a daňové sazby, sociální, ekologické a mnohé další standardy 
zvyšují náklady a ohrožují naši konkurenceschopnost a tím i naši 
prosperitu.

Na začátku svého projevu jsem hovořil o svých obavách 
o budoucnost svobody, demokracie a prosperity v Evropě. Příči-
ny těchto obav jsem se snažil vysvětlit. Netěší mě, že tomu tak je 
a že se v tomto ohledu bohužel nemýlím.

Překlad: Michaela Dvořáková 
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