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Nejvlivnější země EU (Ně-

mecko, Francie a Itálie) by rády

viděly návrh evropské ústavy

jako dokument, na kterém se už

nemá nic měnit. Malé země

včetně kandidátských naopak

chystají pozměňovací návrhy.

Zdá se však, že jejich úsilí se za-

měří více na zastoupení v jed-

notlivých institucích, než na

změnu ducha celé ústavy.

Zastoupení malých zemí je

důležité - ústava rozšiřuje okruh

rozhodnutí, k jejichž přijetí stačí

kvalifikovaná většina. Zápasy

o zastoupení nicméně nezvrátí

nebezpečný celkový trend, za-

ložený v návrhu ústavy.

Návrh jednoznačně posouvá

Evropskou unii k centralistické-

mu, kvazi-federálnímu uspořá-

dání, k jakémusi „evropskému

superstátu“. Přijetí této ústavy

by mělo dalekosáhlé dopady,

které by občané České republi-

ky mohli  nepříznivě pocítit na

svém právu rozhodovat o zále-

žitostech vlastního státu, ale ta-

ké na pomalejším růstu své ži-

votní úrovně.

Expanze společných politik
Pokud bude současný návrh

ústavy přijat, pak ve jménu

„harmonizace“ budou z Bruselu

zbytečně regulovány nejrůznější

oblasti hospodářské činnosti

a každodenního života lidí.

Ústava otevírá široký prostor jak

pro expanzi společných politik

na poli bezpečnosti, zahranič-

ních vztahů a obchodu, tak

i pro sjednocování všech oblas-

tí hospodářské a sociální politi-

ky - bez ohledu na odlišné po-
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Přemíra regulace z nadnárod-

ního centra ovšem bude škodit

celé Evropské unii - bude brzdit

ekonomický růst a technický

pokrok, snižovat přizpůsobivost

hospodářství členských zemí na

měnící se trendy ve světové

ekonomice. Pomalejší růst

v rámci Evropské unie bude

zpětně dopadat i na nové členy,

včetně nepříznivého vlivu na

naši ekonomiku. 

Politiky a fungování Unie
Pro realistické posouzení

ekonomických dopadů navrho-

vané ústavy je nutno podrobně

zkoumat zejména III. část návr-

hu, nazvanou „Politiky a fungo-

vání unie“. V částech I a II je

totiž vytýčena jen řada velmi

obecných zásad. Tyto části hýří

blíže nedefinovanými pojmy ja-

ko vyvážený hospodářský růst,

sociální tržní hospodářství, plná

zaměstnanost, ochrana životní-

ho prostředí, sociální spravedl-

nost, solidarita, apod. Co kon-

krétně návrh ústavy zamýšlí, lze

však zjistit až z podrobných

„prováděcích ustanovení“ v čás-

ti III. Právě tam jsou zakotveny

cesty k nepřetržitému plíživému

narůstání pravomocí unie.

třeby a možnosti různých eko-

nomik.  

Množící se bruselská rozhod-

nutí budou muset v každé zemi

uvádět v život rostoucí šiky

úředníků, což samozřejmě  bu-

de daňového poplatníka něco

stát. Pro českou ekonomiku ale

daleko vážnější dopady mohou

mít snahy Bruselu koordinovat

další a další sféry hospodářské

a sociální politiky.

Ekonomiky dnešních kandi-

dátských zemí jsou chudší a ne-

unesou všechny kroky, které si

budou moci dovolit vyspělejší

země Unie. Především však pro

nové členy EU nebude vhodná

společná hospodářská politika,

šitá v Bruselu na míru pomysl-

ného „sjednocujícího se unijní-

ho hospodářství“. V něm totiž

bude i Česká republika bohužel

ještě dlouho tvořit jeden ze

slabších a zranitelnějších člán-

ků. ▲

Fiskální deficit 12 zemí,

které zavedly euro

(jako % HDP)
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Podle ústavy bude mít Unie

v určitých oblastech hospodář-

ské, sociální a další politiky své

výlučné kompetence, postoupe-

né jí členskými státy. V dalších

oblastech mají být kompetence
sdíleny mezi Unií a členskými

státy. V ústavě je fakticky potla-

čen princip subsidiarity, podle

kterého by Unie měla vyvíjet

činnost jen tehdy, kdy určitých

cílů nemohou uspokojivě do-

sáhnout členské státy. (Na člen-

ské státy se přesouvá břemeno

dokazování, že postoupení urči-

té pravomoci do Bruselu princi-

pu subsidiarity odporuje.)

V ekonomické oblasti má do

výlučné působnosti Unie spadat

stanovení pravidel hospodářské

soutěže pro fungování vnitřního

trhu, společná obchodní politi-

ka, celní unie a měnová politika

pro ty členské státy, které přijaly

euro. Sdílenou působnost dává

návrh ústavy Unii mimo jiné

v oblasti vnitřního trhu, země-

dělství, dopravy, energie, sociál-

ní politiky, hospodářské a soci-

ální soudržnosti, životního pro-

středí a ochrany spotřebitelů.

Ústava zatím nepřiznává Unii

právo vybírat vlastní daně, obsa-

huje však postup, který by unij-

ní daně v budoucnu umožnil za-

vést.

Vnitřní trh
V kapitole Vnitřní trh se po-

tvrzuje volný pohyb osob a slu-

žeb, který ovšem bude pro Čes-

kou republiku a další kandidát-

ské země zpočátku omezen již

sjednanými výjimkami. Dále se

zde znovu zakotvuje volný po-

hyb zboží, celní spolupráce, vol-

ný pohyb kapitálu, pravidla hos-

podářské soutěže, a daňová

ustanovení pro mezistátní pohyb

osob, zboží, služeb a kapitálu.

Ta ustanovení, která v bu-

doucnu poskytnou České re-

publice volný přístup na společ-

ný trh Unie, jsou pro naši eko-

nomiku příznivá. Návrh ústavy

však také předpokládá - ve jmé-

nu „sjednocování konkurenč-

ních podmínek“ - možnost další

harmonizace daní z obratu, spo-

třebních a dalších nepřímých

daní (v některých případech při-

tom stačí k rozhodnutí kvalifiko-

vaná většina zemí). To by pro

české daňové poplatníky přine-

slo další růst daňových sazeb.

Nepříznivý dopad na zaměst-

nanost by mělo např. sjednoco-

vání požadavků na ochranu ži-

votního či pracovního prostředí,

pokud by to přesáhlo finanční

možnosti českých podniků.

I pro společný trh platí, že na-

dměrná „harmonizace“ brání

konkurenci různých systémů

(např. daňových) a může bloko-

vat hledání lepších řešení.

Hospodářská 
a měnová politika

Další kapitola v části III -

Hospodářská a měnová politika
- představuje jednu z klíčových

částí návrhu ústavy. Návrh po-

tvrzuje závazky, které vyplývají

pro členy i „čekatele“ eurozóny

v oblasti měnové politiky, re-

spektive kurzové politiky  rámci

ERM II, a v oblasti péče o pla-

tební bilanci. Potvrzuje se nezá-

vislost Evropské centrální ban-

ky, která má i právní subjektivi-

tu.  Evropský systém centrálních

bank vymezuje a provádí měno-

vou politiku Unie. Návrh ústavy

potvrzuje hlavní cíl měnové po-

litiky - udržovat cenovou stabili-

tu. Další cíle může měnová poli-

tika podporovat, jen pokud není

dotčen cíl cenové stability.

V oblasti fiskální politiky se

potvrzují pravidla Paktu stability

a růstu. Pro rozhodování Rady

ministrů o opatřeních vůči ze-

mím neplnícím požadovaná kri-

téria, i pro ukládání pokut, bude

stačit kvalifikovaná většina

ostatních zemí. Na země, které

ještě nejsou členy eurozóny, se

pokuty nebudou vztahovat.

Také jejich fiskální politika však

bude přísně sledována, případ-

ně budou zveřejňována doporu-

čení k její nápravě.

Návrh ústavy nedělá nic pro

uvolnění břemene, které pro

Evropskou unii představuje spo-

lečná zemědělská politika. Jde

naopak směrem k další regulaci,

stanovování jednotných cen a

omezování konkurence. Har-

monizace a koordinace se má tý-

kat i energetické politiky, dopra-

vy, ochrany životního prostředí,

ochrany spotřebitelů, výzkumu

a technologického rozvoje.

Sociální politika
Politika zaměstnanosti a soci-

ální politika patří mezi oblasti

sdílených kompetencí, kde čin-

nost Unie „podporuje a doplňu-

je“ aktivitu států. Návrh ústavy

otevírá další široký prostor pro

narůstání nadnárodních zásahů.

Tyto politiky jsou prohlášeny za

„záležitost společného zájmu“,

hovoří se o jejich sla�ování,

o předkládání zpráv a přijímání

doporučení.

Zřizují se nové nadnárodní

výbory, které mají (přes hlavy

národních vlád) konzultovat

s národními odborovými organi-

zacemi záležitosti zaměstnanosti

a sociální politiky. Zavádí se

„sociální dialog“ na úrovni Unie

včetně možnosti uzavírat na této

úrovni dohody mezi sociálními

partnery. Vytvářejí se mechanis-

my pro přijímání evropských zá-

konů, stanovících minimální po-

žadavky na sociální ochranu.

Zatímco např. v měnové a fis-

kální politice jsou (alespoň za-

tím) pravidla poměrně jasně de-

finována, v politice zaměstna-

nosti a v sociální politice se ote-

vírá volný prostor pro tvorbu

různých nadnárodních standar-

dů a pro nátlak na všeobecně

platné sociální vymoženosti.

Přitom je známo, že trh práce je

již nyní v EU přeregulovaný

a nepružný, což oslabuje kon-

kurenceschopnost Unie oproti

Spojeným státům.

Kapitola Hospodářská politi-

ka svým pojetím navazuje na

velmi problematický krok, kte-

rým je zařazení Charty základ-

ních práv do návrhu ústavy.

V některých pasážích Charty se

zaměňuje právo na rovné zachá-

zení a rovnou příležitost s prá-

vem mít zdarma státem (či snad

Unií?) zajištěnu veškerou mysli-

telnou péči, bez ohledu na eko-

nomické možnosti. Pasáže o po-

litice zaměstnanosti a sociální

politice, viděny touto perspekti-

vou, se mohou stát zdrojem ne-

malých ekonomických a sociál-

ních problémů.

Dvoustupňová Unie?
Návrh ústavy nově obsahuje

ustanovení o tzv. posílené spolu-
práci. Na ní se mohou členské

státy dohodnout mezi sebou,

přičemž povolení zahájit posíle-

nou spolupráci jim vydá Rada

ministrů. Podmínkou posílené

spolupráce je, že se k ní připojí

nejméně jedna třetina členských

států EU. Na přijímání aktů

v rámci posílené spolupráce se

podílejí pouze členové Rady mi-

nistrů zastupující státy, které se

posílené spolupráce účastní.

Posílená spolupráce musí být po

svém navázání otevřena i pro

ostatní státy EU, pokud splní

podmínky členství a podřídí se

aktům přijatým v rámci posílené

spolupráce.

Ustanovení o posílené spolu-

práci může mít pro další vývoj

Evropské Unie převratné dů-

sledky. Umožní členům, aby se

nepodíleli na všech aktivitách

Unie, což je nesporně pozitivní.

Na druhé straně to v Unii vytvo-

ří dílčí uskupení, ke kterým mů-

že být pro ostatní obtížné po-

zději přistoupit.

V ekonomické oblasti velmi

silné dílčí uskupení již v Unii

existuje - je to eurozóna. Signály

vysílané návrhem ústavy vůči

nečlenům eurozóny jsou dosti

rozporné. Na jedné straně má

být euro v ústavě zakotveno ja-

ko měna Unie - což by posílilo

povinnost všech států usilovat

o vstup do eurozóny.  Na druhé

straně, návrh ústavy již zachází

s eurozónou de facto jako s „unií

v Unii“. Ministři členských států

eurozóny dostávají úkol nefor-

málně se scházet a volit ze své-

ho středu předsedu.

Eurozóna může mít jednotné

zastoupení v orgánech a na me-

zinárodních finančních konfe-

rencích. Především se však v eu-

rozóně budou moci vytvářet no-

vé předpisy a politiky, které ne-

budou závazné pro nečleny eu-

rozóny - ti ovšem budou také

vyloučeni z rozhodování o těch-

to změnách. Počítá se zejména

s posilováním koordinace eko-

nomických politik a rozpočtové

disciplíny uvnitř eurozóny - nad

rámec toho, co se děje v Ev-

ropské Unii jako celku.

Závěr
Přijetí návrhu ústavy by pro

dnešní kandidátské země zna-

menalo, že se během několika

nejbližších let může významně

rozšířit soubor otazníků ohledně

přínosů a nákladů přijetí eura.

„Posílení koordinace a rozpo-

čtové disciplíny“ může být syno-

nymem pro směřování k jednot-

né fiskální a daňové politice eu-

rozóny.

Pokud se fungování eurozóny

bude modifikovat směrem nevý-

hodným pro ekonomicky výraz-

ně slabší státy, mohly by dnešní

kandidátské země přestat aktiv-

ně usilovat o splnění podmínek

členství. Země eurozóny si na-

opak stále silněji uvědomují, že

společná měnová politika přiná-

ší dost problémů i bez rozšíření

o další velkou skupinu zemí.

Doložka o posílené spoluprá-

ci - a ustanovení věnovaná sa-

mostatným vnitřním politikám

v eurozóně - tedy mohou v eko-

nomické oblasti znamenat pře-

chod od dvourychlostní Unie

k dvoustupňové. Pokud v ústavě

zůstanou, mohou zapůsobit jako

katalyzátor Unie trvale ekono-

micky rozdělené na jádro a „pe-

riferii“. Setrvávání některých ze-

mí v „periferní“ oblasti přitom

nutně nemusí být synonymem

horší ekonomické pozice. ■
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Evropská ústava z hlediska hlasovací procedury

Česká republika v červnu

v referendu schválila Smlouvu

o přistoupení. V ní jsme mimo

jiné kývli na to, že mnoho ob-

lastí, o kterých Česká republika

dosud rozhoduje samostatně

jako suverénní stát, bude po-

stoupeno do pravomoci evrop-

ských orgánů. Současně jsme

odsouhlasili, že v nejdůležitěj-

ším rozhodovacím orgánu EU,

Radě ministrů, budeme dispo-

novat 12 hlasy z 321, tedy

3,7 %.

Evropská unie připravila ná-

vrh Ústavy EU, který daná pra-

vidla zásadně mění, ještě než

jsme si je vůbec stihli osvojit.

Návrh Ústavy EU převádí

mnoho oblastí, které dosud

podléhají jednomyslnému roz-

hodování, do rozhodování po-

mocí většinového hlasování

a většinové hlasování definuje

nově. To znamená, že v mnoha

oblastech, kde by ČR měla na

základě schválené Smlouvy

o přistoupení právo veta, by

po přijetí Ústavy EU mohla být

přehlasována a že v mnoha ob-

lastech, kde by ČR na základě

schválené Smlouvy o přistou-

pení mohla být přehlasována,

by po přijetí Ústavy EU mohla

být přehlasována snadněji.

Nově definovaná většina
Klíčovým orgánem, který

schvaluje legislativu EU navrže-

nou Evropskou komisí, je Rada

ministrů EU (v některých pří-

padech se vyžaduje i souhlas

Evropského parlamentu). V Ra-

dě jsou zastoupeny všechny

státy, ale s různou vahou hlasu.

Podle Smlouvy o přistoupení

má např. ČR 12 hlasů (což je

3,7 % ze všech hlasů) a Ně-

mecko 29 hlasů (což je 9 % ze

všech hlasů).

Podle navrhované Ústavy

EU by (od r. 2009) legislativa

navržená Komisí byla schvále-

na tehdy, vyslovila-li by se pro

ni v Radě prostá většina členů

Rady (zástupců členských stá-

tů) reprezentující alespoň 60 %

populace Unie. Váhy stanove-

né Smlouvou o přistoupení by

schválením Ústavy EU přestaly

platit a vahou by se tak de fac-
to stala velikost populace.

Váha českého hlasu by tak

Petr Mach
autor je výkonným ředitelem Centra pro ekonomiku a politiku

klesla ze 3,7 % na 2,2 %, zatím-

co váha německého hlasu by

stoupla z 9 % na 18 % (viz ta-

bulka).

Hlasovací podíl Hlasovací podíl 
Populace v Radě na základě podle navrhované 

Země v milionech Smlouvy Ústavy EU
o přistoupení (podíl na 

populaci EU)

Německo 82,5 9,0 % 18,1 %

Francie 61,4 9,0 % 13,5 %

Velká Británie 59,5 9,0 % 13,0 %

Itálie 58,2 9,0 % 12,8 %

Španělsko 40,3 8,4 % 8,8 %

Polsko 38,8 8,4 % 8,5 %

Nizozemí 16,2 4,0 % 3,6 %

Řecko 11,0 3,7 % 2,4 %

Česká republika 10,2 3,7 % 2,2 %

Portugalsko 10,2 3,7 % 2,2 %

Belgie 10,1 3,7 % 2,2 %

Ma�arsko 9,9 3,7 % 2,2 %

Švédsko 9,0 3,1 % 2,0 %

Rakousko 8,1 3,1 % 1,8 %

Dánsko 5,4 2,2 % 1,2 %

Slovensko 5,4 2,2 % 1,2 %

Finsko 5,2 2,2 % 1,1 %

Irsko 3,9 2,2 % 0,9 %

Litva 3,7 2,2 % 0,8 %

Lotyšsko 2,3 1,3 % 0,5 %

Slovinsko 2,0 1,3 % 0,4 %

Estonsko 1,4 1,3 % 0,3 %

Kypr 0,6 1,3 % 0,1 %

Lucembursko 0,5 1,3 % 0,1 %

Malta 0,4 0,9 % 0,1 %

CELKEM 456,2 100,0% 100,0%

Tabulka: Podíl jednotlivých zemí na populaci EU

Pramen: Smlouva o přistoupení, návrh Evropské ústavy

Nově definovaná většina by

Německu a Francii umožnila

spolu s libovolným třetím vel-

kým státem zablokovat jakéko-

liv rozhodnutí, které by si přálo

zbylých 22 z 25 členských stá-

tů. Na druhé straně, pokud by

ČR (nebo jiná země) chtěla

prosadit cokoliv proti vůli

Francie a Německa, musela by

pro svůj návrh získat podporu

všech ostatních členských ze-

mí.

Národní masochismus
Dobrovolné, nevynucené

akceptování principu, že bude-

me disponovat hlasem ve výši

2,2 %, tedy podílem na popula-

ci EU, místo váhy 3,7 %, kterou

nám dala Smlouva o přistoupe-

ní, bez toho, abychom získali

ní volbu něco za něco. Jako

výměnu za přístup na evropský

trh. Vzdát se však nyní toho

mála suverenity, která nám

zbyla, bez náhrady by bylo po-

šetilé.

Po schválení Smlouvy o při-

stoupení v červnovém referen-

du zbylo České republice ještě

několik oblastí, které zůstaly

v její kompetenci nebo kde si

uchovala právo veta. Seznam

těchto oblastí by se po schvále-

ní navrhované Ústavní smlouvy

dále zúžil. Kdybychom schváli-

li Ústavu EU v navrhované po-

době, získala by Evropská unie

právo regulovat v ČR pracovní

trh, diktovat daňovou politiku,

regulovat oblast kultury či ur-

čovat zahraniční politiku po-

jakoukoli výhodu, by bylo ira-

cionální a masochistické, tedy

v evidentním rozporu s našimi

národními zájmy.

Vzdát se suverenity schvále-

ním Smlouvy o přistoupení je

možné pochopit jako racionál-

mocí většinového hlasování

v Radě!

Omezení práva veta
EU by mohla většinovým

hlasováním diktovat České re-

publice omezení propouštění

či dokonce povinnou účast od-

borářů na řízení firem: „Ev-
ropský rámcový zákon může
stanovit minimální požadavky
v oblasti ... pracovních podmí-
nek, sociálního zabezpečení
a sociální ochrany pracovníků,
ochrany pracovníků v případě
ukončení pracovního poměru,
... zastoupení a kolektivní ob-
raně zájmů pracovníků a za-
městnavatelů, včetně společné-
ho řízení.“ (Čl. III-104)

Konec by byl i s právem veta

v oblasti daní. EU by mohla

přes odpor České republiky

prosadit minimální sazby spo-

Evropská unie připravila 
návrh Ústavy EU, který daná
pravidla zásadně mění, ještě

než jsme si je vůbec 
stihli osvojit.

třebních daní: „Evropský zákon
stanoví opatření k harmoniza-
ci právních předpisů týkajících
se daní z obratu, spotřebních
daní a jiných nepřímých daní
za předpokladu, že tato har-
monizace je nezbytná pro za-
jištění fungování vnitřního tr-
hu a zabrání narušení hospo-
dářské soutěže, zjistí-li Rada
ministrů že se opatření týkají
administrativní spolupráce,
boje proti daňovým podvodům
nebo protiprávním daňovým
únikům.“ (Čl. III-62) EU by

stejně tak mohla diktovat i mi-

nimální sazby daně z příjmu

právnických osob: „Zjistí-li
Rada ministrů, že se opatření
ohledně daně ze společností tý-
kají správní spolupráce, boje
proti daňovým podvodům nebo
protiprávním daňovým úni-
kům, přijme kvalifikovanou
většinou evropský zákon nebo
rámcový zákon stanovící tato
opatření za předpokladu, že
jsou nezbytná pro zajištění
fungování vnitřního trhu,
a zabrání narušení hospodář-
ské soutěže.“ (Čl. III-63)

Zapomenout bychom mohli

i na suverenitu v oblasti ener-

getických zdrojů. To, zda bude

podporována či potlačována

▲
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jaderná, větrná či uhelná ener-

gie, bude moci diktovat EU vět-

šinovým hlasováním: „V rámci
uskutečňování vnitřního trhu
a s přihlédnutím k požadavku
chránit a zlepšovat životní pro-
středí má politika Unie v oblas-
ti energie za cíl ... zajistit bez-
pečnost dodávek energie v Unii
a podporovat energetickou
účinnost a úspory energie, ja-
kož i rozvoj nových a obnovi-
telných zdrojů energie.“ (Čl.

III-157)

Minulostí by se stala i suve-

renita v oblasti kultury. Šíření

evropského „nekomerčního

umění“ a omezování americké

produkce bude předmětem

většinového hlasování v Radě:

„Činnost Unie je zaměřena
v případě potřeby na podporu
a doplňování činnosti člen-
ských států v oblasti zlepšování
znalosti a šíření kultury evrop-
ských národů, nekomerční kul-
turní výměny a v oblasti umě-
lecké a literární tvorby, včetně
tvorby v audiovizuální oblasti.
Evropský zákon může stanovit
stimulační akce.“ (Čl. III-181)

O tom, jaký bude náš postoj

vůči třetím zemím, se také bu-

de rozhodovat většinovým hla-

sováním v Radě. EU takto bude

např. rozhodovat o finanční

podpoře třetím zemím z peněz

našich daňových poplatníků:

„Vyžádá-li si situace v některé
třetí zemi urychlenou finanční
pomoc ze strany Unie, přijme
Rada ministrů na návrh
Komise nezbytná evropská roz-
hodnutí.“ (Čl. III-222) Od-

hlasovat proti zájmům ČR bude

možné i rozhodnutí o ozbroje-

ných zahraničních akcích či

omezení vstupu cizinců z tře-

tích zemí na naše území: „Rada
ministrů rozhoduje kvalifiko-
vanou většinou, přijímá-li ja-
kékoli evropské rozhodnutí,
jímž se provádí akce nebo po-
stoj Unie.“ (Čl. III-201)

Kromě uvedeného bychom

mohli být přehlasováni ve sta-

novení pravidel rozhodování

Evropského soudního dvora či

Evropské investiční banky,

v azylové politice, trestním prá-

vu a desítkách dalších oblastí.

Navíc, orgány EU mají právo

rozšiřovat počet oblastí, kde

platí většinové hlasování nad

rámec těch, které jsou v návrhu

Ústavy EU explicitně uvedeny!

Změna hlasování v Komisi
Návrhy legislativních aktů

Ústava České republiky

Článek 10a
(1) Mezinárodní smlou-

vou mohou být některé pra-

vomoci orgánů České re-

publiky přeneseny na mezi-

národní organizaci nebo in-

stituci.

(2) K ratifikaci mezinárod-

ní smlouvy uvedené v od-

stavci 1 je třeba souhlasu

Parlamentu, nestanoví-li

ústavní zákon, že k ratifikaci

je třeba souhlasu daného

v referendu“

Článek 39
(4) K přijetí ústavního zá-

kona a souhlasu k ratifikaci

mezinárodní smlouvy uve-

dené v čl. 10a odst. 1 je tře-

ba souhlasu třípětinové vět-

šiny všech poslanců a třípě-

tinové většiny přítomných

senátorů.

Kdybychom schválili Ústavu
EU v navrhované podobě,
získala by Evropská unie

právo regulovat v ČR pracovní
trh, diktovat daňovou politiku,

regulovat oblast kultury či
určovat zahraniční politiku

pomocí většinového hlasování
v Radě!

EU může předkládat jen

Komise, nestanoví-li Ústava ji-

nak. O tom, co Komise předlo-

ží Radě a Parlamentu ke schvá-

lení, rozhoduje Komise prostou

většinou, přičemž každý člen

Komise (komisař) má jeden

hlas. Dnes má každá členská

země v Komisi jednoho zástup-

ce.

Návrh ústavy předpokládá

změnu tohoto režimu. Podle

navrhované Ústavy EU by nově

měly v Komisi hlasovací práva

jen některé země a hlasovací

právo by se předávalo na ro-

tačním principu. Členy Komise

by byl předseda komise, minis-

tr zahraničí Unie a dalších 13

členů určených na principu ro-

tace. Pořadí a délku mandátu

určí Evropská rada.

Vzhledem k tomu, že v EU

nemůže vznikat legislativa ji-

nak než na základě návrhu

Komise (poslanci Parlamentu

nemají právo předkládat návr-

hy zákonů, jak je to běžné

v demokratických zemích), je

hlasovací právo v Komisi při

předkládání návrhů důležité.

Schvalování Ústavy EU
Schválení Smlouvy o přistou-

pení v červnovém referendu

znamenalo vzdání se suverén-

ního rozhodování v mnoha ob-

lastech a podřízení se většino-

vé vůli v orgánech Evropské

unie. Šlo o změnu ústavního

pořádku České republiky. Tato

změna se musela proto odvíjet

od vůle ústavní většiny české-

ho Parlamentu, který ústavní

většinou svěřil rozhodnutí do

rukou voličů v referendu.

Podobně i Ústavní smlouva

EU by znamenala změnu ústav-

ního pořádku České republiky

oproti situaci vzniklé schvále-

ním Smlouvy o přistoupení.

Proto i pro její schválení je tře-

ba ústavní většiny. Aby smlou-

va prošla, musela by se najít

bu� ústavní většina v Parla-

mentu, nebo by musela ústavní

většina svěřit rozhodnutí voli-

čům v dalším referendu.

O nutnosti ústavní většiny

v tomto případě jasně hovoří

i Ústava České republiky.

Závěr
Návrh Evropské ústavy je

podstatným zásahem do stáva-

jícího smluvního uspořádání

EU. Návrh významně rozšiřuje

pravomoci EU na úkor pravo-

mocí členských států, zmenšuje

hlasovací práva malých a zvy-

šuje hlasovací práva velkých

států a v mnoha oblastech na-

hrazuje právo veta většinovým

hlasováním.

Navíc, souhlas s Ústavou EU

by byl bianco šekem evrop-

ským orgánům na další posíle-

ní jejich pravomocí. Ústavní

smlouva je koncipována jako

poslední mezistátní smlouva,

další ústavní změny budou

v pravomoci orgánů EU. EU by

mohla na základě navržené

Ústavy rozhodnout o tom, že

princip většinového hlasování

bude rozšířen na další oblasti,

aniž by již k tomu bylo potřeba

ratifikace členských států (mís-

to souhlasu národních parla-

mentů či občanů bude stačit

konsensus v Radě). Stejně tak

může EU rozhodnout třeba

o tom, že se sníží váha zastou-

pení českých poslanců v Ev-

ropském parlamentu.

Po schválení Ústavy EU by

Evropská unie byla podstatně

jiná, než do jaké schválili vstup

občané České republiky

v červnovém referendu. Ne-

schválením Ústavy EU by zů-

stalo v Evropské unii v platnos-

ti smluvní uspořádání takové,

jaké akceptovali čeští občané

v červnovém referendu.

NABÍZÍME

V únoru 2003 CEP vy-

dal druhé, doplněné

vydání knihy Úskalí

evropské integrace, je-

jímž autorem je Petr
Mach. Probíhající ev-

ropská integrace má

přínosy i náklady, při-

čemž náklady mohou

převážit. Polovina kni-

hy se zabývá důsledky

zavádění jednotné ev-

ropské měny eura

a polovina dalšími

aspekty politického a

ekonomického sjed-

nocování Evropy. Au-

tor se mimo jiné věnu-

je finančním tokům mezi členskými zeměni a Bruselem či

možnosti vystoupení z Evropské unie.

Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz
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Evropská ústava a české restituční zákonodárství

Posílí nebo oslabí evropská

ústava právní a majetkové jisto-

ty českých občanů? Zní to ka-

cířsky, ale spíše oslabí. O legis-

lativě už nebude z velké části

rozhodovat český zákonodár-

ce. A některé zájmové skupiny

v zahraničí mohou díky evrop-

ské ústavě najít nové argumen-

ty na podporu svých majetko-

vých požadavků.

Kinského varování
V létě rozproudilo ospalé

mediální vody několik soud-

ních případů, které údajně pro-

lomily Benešovy dekrety.

Nejviditelnější byl případ

Franze Kinského, který u něko-

lika českých soudů vznesl ur-

čovací žaloby na pozemky

a nemovitosti, které byly zaba-

veny po druhé světové válce.

V právním státě platí princip

nezávislosti soudní moci. Laik

může stěží dohlédnout všech-

ny momenty, které soud bral

v rozhodování v úvahu. Nej-

vyšší soud řešil otázku, nakolik

je možné vrácení majetku po-

žadovat pouze na základě res-

titučních zákonů, nebo i určo-

vacích žalob. Rozhodl, že po-

kud jde o majetek zabavený po

roce 1948, lze se jej domáhat

pouze pomocí restitučních zá-

konů.

A	 je to jakkoli, existují jen

dvě možnosti: bu� dotyčný na

majetek nárok v konkrétním

případě má anebo nemá. Po-

kud nemá, není co řešit. Pokud

má, znamenalo by odebrání

majetku, o němž někteří politi-

ci uvažovali, nové vyvlastnění

a to je možné podle naší ústavy

jen na základě zákona a za ná-

hradu. V konečném důsledku

by se takový postup státu pro-

dražil daleko víc.

Skutečné nebezpečí součas-

ného vývoje spočívá jinde a je

překvapivé, že se o něm vůbec

nemluví. Návrh evropské ústa-

vy přináší restituční rizika ne-

skonale větší, než která plynou

z rozhodnutí českých soudů:

zákaz diskriminace podle ob-

čanství v Chartě lidských práv,

která je součástí Ústavy.

Charta lidských práv
Charta základních práv Unie

obsahuje šest hlav: I. Důstoj-

Marek Loužek
politolog, analytik Centra pro ekonomiku a politiku

nost, II. Svobody, III. Rovnost,

IV. Solidarita, V. Občanství, VI.

Soudnictví. První hlava o dů-

stojnosti obsahuje základní

práva, známá již z naší Ústavy.

Zakotvuje právo na život (ni-

kdo nemůže být mimo jiné od-

souzen k trestu smrti nebo po-

praven). Zakazuje se klonování

lidských bytostí, obchodování

s lidmi či otroctví.

Druhá hlava o svobodách

zakotvuje právo na svobodu

a bezpečnost, svobodu smýšle-

ní, přesvědčení a náboženské-

ho vyznání, svobodu projevu

a informací, právo vlastnit

i podnikat, ale i některá „prá-

va“ sociálního typu, např. prá-

vo na vzdělání (bezplatná škol-

ní docházka). Pozoruhodné je

„právo na sňatek“, zaručené

„podle vnitrostátních zákonů“,

které může vyvolávat různé vý-

klady.

Třetí hlava o rovnosti zaka-

zuje diskriminaci podle jazyka,

pohlaví, etnického původu, ná-

boženství i sexuální orientace.

Jsou zakotvena „práva dítěte“,

práva starších osob i zdravotně

postižených osob. Nejožeha-

vější pro ČR je čl. II-21, který

zakazuje „diskriminaci z důvo-

du státní příslušnosti“.

Čtvrtá hlava - solidarita - ob-

sahuje „sociální práva“ - právo

na informace a „konzultace

s pracovníky podniku“, právo

na kolektivní vyjednávání

a akce, právo na sociální za-

bezpečení, ochranu zdraví,

ochranu životního prostředí

a ochranu spotřebitelů. Za-

jímavě působí „právo na pří-

stup k umis	ovací službě či

„ochrana v případě nespraved-

livého propuštění“.

Restituční stavidlo
Zákaz diskriminace podle

občanství může být lehce zne-

užit v neprospěch ČR. Ačkoli

tlak komisaře Verheugena se

svého času podařilo ustát, je

jasné, že existují zájmové sku-

piny, které budou nastolovat

otázku vztahu evropského prá-

va a českého restitučního záko-

nodárství. 

V první polovině 90. let byly

přijaty čtyři restituční zákony:

zákon č. 403/1990 Sb. o zmír-

nění následků některých majet-

kových křivd, zákon č. 87/1991

Sb. o mimosoudních rehabilita-

cích, zákon č. 243/1992 Sb.

upravující vlastnické vztahy

k půdě a zákon č. 229/1991 Sb.

rovněž upravující vlastnické

vztahy k půdě.

Restituční zákony byly histo-

ricky výjimečné. Jejich úkolem

bylo zmírnit část křivd z doby

nesvobody. Proto ve třech z

nich z nich je stanovena resti-

tuční hranice komunistického

puče (25.2.1948). Šlo o symbo-

lické gesto, které chtělo odčinit

zabaven za protektorátu a ne-

byl jim vrácen po roce 1945,

ale také Němce a Ma�ary, jimž

byl zabaven majetek podle

Benešových dekretů, pokud

prokázali loajalitu k českoslo-

venskému státu, ale nezískali

majetek zpět po roce 1948.

Zrušení podmínky občanství

by v tomto v případě mělo da-

lekosáhlé následky.

Nadřazenost evropského
práva

Ačkoli lhůty pro uplatnění

nároků z restitučních zákonů již

proběhly, nelze vyloučit, že ně-

kdo podá ústavní žalobu na

diskriminační charakter těchto

zákonů u evropských soudů.

Protože náš právní řád je podří-

zen evropskému (a přijetí ev-

ropské ústavy by to jen zpečeti-

lo), nikdo nemůže stabilitu ma-

jetkových vztahů v ČR zaručit.

Čl. I-10 jasně stanoví, že Ústava

a právní řád přijatý orgány Unie

jsou nadřazeny právním řádům

členských států.

Ustanovení o zákazu diskri-

minace podle občanství

v Chartě lidských práv by sna-

hy po restitučních revizích po-

sílila. K prolomení restituční

hranice či obnovení lhůt pro

vznášení nároků pro občany ji-

ných států unie může dojít roz-

hodnutím Evropského soudní-

ho dvora či jiné instituce, aniž

by je Česká republika mohla

jakkoli ovlivnit.

Názor, že vstup do EU přine-

se větší právní jidstoty, je ilu-

zorní. Po přijetí do Evropské

unie si ČR v řadě případů ne-

může sama rozhodnout o ob-

sahu právních předpisů a musí

se podřizovat evropským nor-

mám. To sice může někdo ví-

tat, řadu věcí to však může

zkomplikovat. Je třeba se při-

pravit na to, že Evropský soud-

ní dvůr a další instituce budou

moci rozhodnout i zrušení ně-

kterých našich právních před-

pisů.

Podřízenost evropskému

právu je daň za vstup do

Evropské unie. Už dnes evrop-

ské soudy mnohdy rozhodují

v neprospěch České republiky.

Návrh evropské ústavy, pokud

by byl ratifikován členskými

státy, by pozici ČR ještě ztížil.

Je to další důvod pro odmítnutí

evropské ústavy. ■

O legislativě už nebude 
z velké části rozhodovat 

český zákonodárce. 
A některé zájmové skupiny

v zahraničí mohou díky 
evropské ústavě najít 

nové argumenty 
na podporu svých 

majetkových požadavků.

křivdy, které vznikly v době

komunismu. Západoevropské

země, které komunismus nikdy

nezažily, restituční zákonodár-

ství neznají, nebo jen v omeze-

né míře.

ČR zašla v restitucích vůbec

nejdále ze všech evropských

zemí. Snaha dále prohlubovat

již tak nejliberálnější restituční

zákonodárství v Evropě by byla

absurdní a nesmyslná. Přesto

existuje riziko stížností na dis-

kriminační povahu podmiňo-

vání restitucí státním občan-

stvím. Český ústavní soud do-

konce jednou takovou stížnost

uznal jako oprávněnou: šlo

o restituce osob, jimž byl zaba-

ven majetek po roce 1948,

a Ústavní soud dokonce obno-

vil lhůty pro vznášení nároků.

Námitky zájmových skupin

z Německa a Rakouska se ob-

racejí nejen proti Benešovým

dekretům, ale i proti restituč-

ním zákonům. Většina restituč-

ních zákonů předpokládá stát-

ní občanství ČSFR jako pod-

mínku pro vracení majetku (ni-

koli však všechny, např. zákon

o zmírnění následků některých

majetkových křivd se vztahoval

na všechny fyzické a dokonce

i právnické osoby).

V zahraničí kritizovaný zá-

kon č. 243/1992 Sb. restituoval

občany ČSFR, jimž byl majetek
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Jediná zahraniční politika pro Evropskou unii?
Petr Plecitý
politolog, bývalý tajemník Delegace PSP v Konventu

Když si Henry Kissinger stě-

žoval, že neexistuje jedno tele-

fonní číslo, kam lze v Evropě

zavolat, jistě netušil, že v oka-

mžiku, kdy bude skutečně

vznikat společná evropská za-

hraniční politika, budou USA

její existencí znepokojeny.

Stejné to je s celou evropskou

integrací, která se od počátku

v padesátých letech těšila pod-

poře Spojených států a nyní se

mnozí v USA se znepokojením

ptají, kam vlastně evropská in-

tegrace směřuje.

Poslední léta viditelně přibý-

vá konfliktů v transatlantických

vztazích, spory kolem Iráku

jsou jen špičkou ledovce. Když

se podíváme o patro níž, nalez-

neme konflikt ve vztahu

k Palestině, geneticky modifi-

kovaných rostlinám, audiovisu-

ální politice, zemědělským do-

tacím, liberalizaci letecké do-

pravy a tak by se dalo pokračo-

vat dále.

Je zřejmé, že čím je daná ob-

last zahraniční politiky v Evro-

pě více integrována, tím je v ní

více konfliktů s USA. Zahra-

niční politika EU je v počát-

cích, je velmi nejednotná a pře-

sto téměř jedinou věc, kterou

dokázala, je vyvolávat konflikty

s tradičním atlantickým spojen-

cem - USA.

Podle návrhu Evropské ústa-

vy vypracované Evropským

konventem by se měla společ-

ná zahraniční a bezpečnostní

politika dostat na podstatně

vyšší úroveň, než je tomu do-

sud. Tento úkol byl Konventu

přiřknut Laekenskou deklarací,

která určila úkoly pro jednání.

Představitelé EU
V Současnosti je hlavním re-

prezentantem společné zahra-

niční a bezpečnostní politiky

vysoký představitel EU pro za-

hraniční věci, který je jmeno-

ván Evropskou radou. V sou-

časnosti tuto funkci vykonává

Javier Solana. Druhým repre-

zentantem Evropské unie na

mezinárodní scéně je Komisař

pro vnější vztahy Chris Patton,

v jehož pravomoci jsou zejmé-

na ekonomické zahraniční

vztahy Evropské unie. Po-

sledním, nikoliv však nedůleži-

tým reprezentantem EU, je pre-

miér případně ministr zahranič-

ních věcí země, která předsedá

Evropské unii.

Tento poměrně složitý sy-

stém se v Evropské ústavě na-

vrhuje zjednodušit na ministra

zahraničních věcí EU, který bu-

de vykonávat zároveň funkci

vysokého představitele pro za-

ší kontinuita reprezentace EU

navenek. Vládní představitelé

menších zemí v této instituci

vidí nástroj velkých zemí na

ovládnutí politiky EU. Tlakem

těchto zemí se jeho postavení

v návrhu natolik omezilo, že se

mnohem výraznější může stát

postavení ministra zahranič-

ních věcí EU, mimo jiné i pro-

tože narozdíl od prezidenta bu-

de mít pod svou pravomocí

rozsáhlý úřednický aparát.

činnosti jdoucí proti zájmům

unie nebo hrozící zmařením je-

jí účinnosti“ a „informovat

Evropskou radu o svých zahra-

ničně-politických akcích“.

Avšak zahraničně politické ak-

ce se mají uskutečnit pouze

tehdy „pokud je k tomu spo-

lečná vůle“. V praxi jsme se

mohli přesvědčit, že „společná

vůle“ nebyla příliš často.

V návrhu ústavy byla vyma-

zána „změkčující“ poslední for-

mulace a bylo zavedeno hlaso-

vání kvalifikovanou většinou

v případě návrhu ministra za-

hraničních věcí.

Ustanovení funkce ministra

zahraničních věcí a zavedení

kvalifikované většiny by mohlo

mít zcela zásadní dopad, proto-

že zahraniční politika je výraz-

ně o symbolech - kdo se s kým

setká či nesetká, kdo kam jede

či nejede, kdo co řekne či ne-

řekne a podobně. Výsledná za-

hraniční politika a politická ak-

ce je již předurčena jemnými

diplomatickými posuny. Vliv

Evropské rady by zákonitě po-

klesl a viditelný reprezentant

EU by zastínil samostatnou po-

litiku jednotlivých členských

zemí. Silné formulace by moh-

ly přestat být papírovým ty-

grem, jak tomu je doposud.

Nástroje bezpečnostní a ob-

ranné politiky jsou o poznání

méně rozvinuté. Bezpečnostní

a obranná politika se soustředí

na mírové operace a boj proti

terorismu. V návrhu ústavy zů-

stala zatím neškodná formulace

ze smlouvy v Nice o „postup-

ném koncipování obranné po-

litiky, které by mohlo vést ke

společné obraně“. Avšak je tře-

ba vidět, že i společná zahra-

niční politika byla zpočátku

formulována ve smlouvách jen

velmi opatrně.

Na nátlak Britů zůstal v návr-

hu ústavy zákaz posílené spo-

lupráce v oblasti obrany avšak

tvůrci ústavy obešli veto Britů

tím, že do textu vpašovali usta-

novení o strukturované spolu-

práci v oblasti obrany, což je

v podstatě totéž, co posílená

spolupráce. Rozdílem je, že po-

sílená spolupráce alespoň pod-

léhá poměrně striktní kontrole

ostatních členů EU, ale struktu-

rovaná spolupráce v oblasti

obrany nikoli. Pro její vznik

Ratifikace návrhu ústavy
Návrh ústavy stanoví, že ústava vstoupí v platnost poté, co

všechny členské země ratifikují text návrhu. V deklaraci k návr-

hu ústavy je nastíněn časový harmonogram ratifikace. Po slav-

nostním podpisu, který se předpokládá na 9. května 2004, by

členské státy měly během dvou let návrh ústavy ratifikovat. Po

této době, pokud text ratifikují minimálně čtyři pětiny států, bu-

de  Evropská rada jednat o dalším postupu se státy, které návrh

ústavy neratifikují (jestliže takové státy budou existovat).

Způsob ratifikace je ponechán na členských státech. Některé

země mají podle ústavy referendum povinné (Dánsko, Irsko),

naopak například v Německu se celostátní referendum ještě ne-

konalo. Již během jednání Konventu se výrazně zdvihaly hlasy

volající po uskutečnění referenda z obou stran - federalistické

i euroskeptické. K těmto hlasům se nejnověji připojil ústavně-

právní výbor Evropského parlamentu, který doporučil, aby se

referendum konalo zároveň s konáním voleb do Evropského

parlamentu.

Vládám se většinou referendum uskutečnit nechce, protože

výslednou smlouvu považují i za své dílo a případná prohra by

ohrozila jejich domácí pozici. Avšak tlaky na konání referend

jsou velmi silné a naposledy podlehla holandská vláda, která

sdělila, že uskuteční konzultativní referendum, přestože

v Nizozemsku se ještě nikdy celostátní referendum nekonalo.

Podobné tlaky jsou i v dalších evropských zemích, proto lze

očekávat ve většině zemí tuhý boj o ratifikaci.

V České republice se zatím jednoznačně proti referendu vy-

slovila ČSSD s odůvodněním, že nejde o významné změny

v současném institucionálním uspořádání Evropské unie.

Pravým důvodem je však obava, že návrh ústavy bude v refe-

rendu odmítnut. Náměstek ministra zahraničí Jan Kohout se

svěřil, že problematika evropské ústavy je „skoro nesdělitelná“.

Není jednoznačnějšího přiznání, že Evropský konvent naprosto

selhal ve svém hlavním úkolu, který mu byl dán Laekenskou

deklarací, přiblížit Evropskou unii občanům.

hraniční politiku a komisaře

pro vnější vztahy. Z tohoto dů-

vodu bude sice jmenován

Evropskou radou, ale bude zá-

roveň viceprezidentem Evrop-

ské komise. Ministru zahranič-

ních věcí bude k dispozici

Společná služba pro vnější

vztahy, což je jinými slovy

úřednický aparát ministerstva.

Druhým reprezentantem by

měl být prezident předseda

Evropské rady (prezident EU),

který nahradí premiéra předse-

dající země, aby existovala del-

Politické nástroje
V současné době je společná

bezpečnostní a zahraniční poli-

tika vložena do tzv. třetího pilí-

ře Evropské unie. Ten je cha-

rakterizován mezivládním prin-

cipem a jednomyslným rozho-

dováním. Ve smlouvě z Nice

jsou sice velmi silné formulace,

které zavazují členské státy

„aktivně a bezvýhradně podpo-

rovat unijní společnou zahra-

niční a bezpečnostní politiku

v duchu loajality a vzájemné

solidarity“, zdržet se „veškeré ▲
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stačí, aby několik států dekla-

rovalo svůj úmysl v příloze tex-

tu ústavy.

Budoucí směřování
Zatím je současná zahraniční

politika Evropské unie přede-

vším nejednotná, ale to, co se

podaří dohodnout, je ve vleku

francouzských zahraničně-poli-

tických priorit a pod postupně

zvětšujícím se vlivem Ně-

mecka. Výsledná politika je

pro-arabská, anti-americká a

pro-ruská. Některé členské ze-

mě se otevřeně snaží omezit

roli NATO v bezpečnostní

a obranné politice evropských

zemí.

Je otázkou, jak se projeví

rozšíření Evropské unie na

charakteru společné zahraniční

politiky. Je těžko představitel-

né, že Francie se přizpůsobí

odlišným názorům ze střední

a východní Evropy. Spíše lze

očekávat snahu v současnosti

nejvlivnějších zemí EU o pacifi-

kaci odlišných názorů nových

členských zemí, což je strate-

gie, jež nemůže být dlouhodo-

bě úspěšná.

Je zřejmé, že čím je daná 
oblast zahraniční politiky

v Evropě více integrována, tím
je v ní více konfliktů s USA.

ruje Jásira Arafata, o němž ne-

může být pochyb, že podporu-

je palestinské teroristy.

Ještě výraznější rozdělení ev-

ropských zemí může způsobit

tlak na vznik obranného usku-

pení v rámci EU. Integrační

jádro EU t.j. Francie, Německo,

Belgie a Lucembursko se na

dubnovém summitu dohodli,

že chtějí vznik Evropského vo-

jenského velitelství, jenž by by-

lo odděleno od NATO. Usta-

novení návrhu ústavy o struk-

turované spolupráci v oblasti

obrany by poskytlo legální

platformu této obranné spolu-

práci. Se vznikem obranného

jádra EU bude roztržka s NATO

na spadnutí. Nelze ani vyloučit

vystoupení některých zemí ze

Severoatlantické aliance, tak se

lehce může stát, že během ně-

kolika let Řecko a Turecko bu-

dou členy dvou rozdílných vo-

jenských aliancí a Evropa se rá-

zem ocitá na pokraji konfliktu.

Závěr
Česká republika bude patřit

v rozšířené Evropské unii k ši-

rokému pelotonu menších ze-

mí, jejichž vliv bude malý.

Kromě velikosti bude mít Čes-

ká republika jako nový členský

stát ještě další handicap v ma-

lém zastoupení českých obča-

nů v aparátech evropských

rozhodovacích institucí, které

budou předurčovat podobu

rozhodnutí. Přirozeně by tedy

česká diplomacie měla stát

v opozici proti dalšímu sjedno-

cování. Pro Českou republiku

hrozí po vstupu do Evropské

unie pozice země zbavené své

zahraniční politiky a v případě,

že se pokusí o samostatnou

politiku bude peskována ev-

ropským ministrem zahranič-

ních věcí.

Is the Welfare State a Model?

ZPRÁVA ZE SEMINÁŘE CEPu

V úterý 16. září uspořádal

CEP v prostorách Autoklubu

přednášku „Is the Welfare Sta-
te a Model? (Some thoughts
about European integration,
harmonization, and consti-
tution)“. Přednášejícím byl

Kurt Leube, někdejší Hayekův

žák působící nyní ve Friedrich

August Hayek Institut ve Vídni

a v Hooverově institutu na

Stanford University ve Spoje-

ných státech. Seminář modero-

val prezident republiky a před-

seda CEPu Václav Klaus.

Profesor Leube zdůraznil, že

pečovatelský stát – model zalo-

žený Bismarckem na konci 19.

století - především demoralizuje.

Socialisté považují stát za nástroj

neomezeného přerozdělování a

občané přistupují ke zvrácené-

mu soutěžení o státní výhody.

Narůstá využívání a zneužívání

státních programů podle princi-

pu „hloupý kdo nebere“.

Řečník zdůraznil, že nejroz-

rostlejší je sociální stát v Ev-

ropské unii a že se svým vstu-

pem do EU se připojujeme ke

katastrofě, kterou s sebou soci-

ální stát nese. (Ačkoliv z pohle-

du Evropana je Amerika zalo-

žena na principech trhu, jsou

i USA obrovsky nakaženy pe-

čovatelským státem.)

Jedním z největších problé-

mů welfare state je, že stát svojí

organizovanou „solidaritou“ vy-

tlačuje přirozenou solidaritu

a bere na sebe odpovědnost za

stále větší objem soukromých

záležitostí a vyvolává v lidech

stále větší očekávání řešení na-

šich problémů. Snaha státu

o eliminaci rizika ze světa lidí

však v důsledku vede k tomu,

že nejistoty naopak přibývá.

Navzdory neustálému nahrazo-

vání tržních principů dotacemi,

normami a regulacemi se však

stále lidé chovají (možná v roz-

poru s očekáváním sociálních

inženýrů) „tržně“ a kalkulují na

principu maximalizace užitku.

Přednáška proběhla v anglič-

tině bez tlumočení. Kompletní

příspěvek profesora Leubeho

vydáme (a přeložíme do češti-

ny) ve sborníku. PM

I kdyby byla přijata nová

ústava, nelze očekávat, že

vznikne jedno telefonní číslo,

z něhož se ostatní svět dozví

skutečný názor Evropské unie.

Pokud by byla ústava přijata

a s ní i pevnější pravidla

a vznik ministra zahraničí, lze

očekávat vyhrocování konflik-

tů. Již dnes je v některých ze-

mích EU těžko stravitelné, že

Javier Solana otevřeně podpo-
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Mezi vědeckými publikacemi

o Evropské unii z posledních let

nápadně vyčnívá „Evropská

unie“ (Brno, CDK 2003) od

Petra Fialy a Markéty Pitrové.

Kniha je mimořádná jak rozsa-

hem (přes sedm set stran) tak

kvalitou, a proto by neměla

uniknout pozornosti nikoho,

kdo se zajímá o evropskou pro-

blematiku.

Prvního ze spoluautorů Petra

Fialu netřeba představovat.

Autor je známý profesor Masa-

rykovy univerzity v Brně, ředi-

tel Mezinárodního politologic-

kého ústavu a vedoucí katedry

mezinárodních vztahů. Druhá

ze spoulautorů – Markéta Pitro-

vá - působí na katedře meziná-

rodních vztahů Masarykovy

univerzity a vydala několik pra-

cí o institucionální struktuře

Evropské unie.

Autoři vytvořili monumentál-

ní dílo, které ocení nejen stu-

denti politologie a dalších spo-

lečenských věd, ale i úředníci,

novináři, analytici a další lidé

zajímající se o EU. Kniha přiná-

ší obrovské množství faktogra-

fického materiálu o Evropské

unii, jež mohou využít všichni -

a	 už patří k příznivcům či od-

půrcům EU.

Struktura práce
Na rozdíl od protagonistů

tzv. evropských studií, které se

dostaly do módy na našich vy-

sokých školách, a kteří mnohdy

svůj obor chápou nikoli jako

vědeckou disciplínu, nýbrž jako

prostředek normativní propaga-

ce evropského sjednocování, se

Fiala s Pitrovou důsledně drží

pozitivního přístupu.

„Evropská unie“ se člení se

do tří velkých bloků: I. Vývoj

evropské integrace, II. Instituce

Evropské unie a III. Oblasti pů-

sobení Evropské unie. V úvodu

knihy najdeme kapitolu o poli-

tologickém výzkumu EU, kde

jsou načrtnuta analytická vý-

chodiska. Rozebírá možnosti

a omezení analýzy EU a teorie

a modely evropského integrač-

ního procesu.

První blok se zaměřuje na

historický vývoj evropské inte-

grace. Připomenuty jsou dějiny

ideje evropského sjednocování

a počátky integrace. Autoři

analyzují vývoj Evropských

společenství, krize Společenství

a jejich překonávání, vznik

Evropské unie a problematiku

rozšíření EU.

Druhá část se zaměřuje na

instituce EU. Kapitoly jsou

strukturovány podobně: nejdří-

ve je analyzován historický vý-

voj příslušné instituce, posléze

její funkce, struktura a mecha-

nismy jednání, případně rozho-

dovací procedury. Tak je analy-

zována Evropská rada, Rada

EU, Komise, Evropský parla-

ment, poradní orgány EU,

Účetní dvůr a Evropský soudní

dvůr.

Třetí část pojednává o oblas-

tech působení EU: jednotném

trhu, hospodářské a měnové

unii, společné zahraniční a bez-

pečnostní politice, spolupráci

v oblasti vnitra, justice a policie,

financování politik a rozpočtu.

V závěru jsou analyzovány re-

formy Evropské unie, jak vyply-

nuly ze Smlouvy z Nice.

Analytická východiska
Výsledek autorské práce

Fialy a Pitrové je impozantní

a nemá v našich poměrech ob-

doby. To však neznamená, že

nad knihou nevznikají i některé

otazníky.

Vzhledem k tomu, že autoři

kladou důraz na pozitivní (niko-

li normativní) analýzu Evropské

unie, je poněkud překvapivá je-

jich klasifikace „základních pa-

radigmat“ k evropské integraci.

Autoři je člení do dvou skupin -

paradigma nadnárodní a para-
digma mezivládní.

Vycházíme-li z principu hod-

notové neutrality ve vědě, zdá

se být vhodnějším primární od-

lišení vědeckých a politických
přístupů, při čemž do politic-

kých patří federalismus a mezi-

vládní přístup, do vědeckých

pak neofunkcionalismus či ne-

orealismus. Chybí nahlédnutí,

že mezi politickými a vědecký-

mi přístupy k evropské integra-

ci přitom nevede logická sou-

vislost.

Např. deklarovaná blízkost

mezivládního přístupu k realis-

tické škole mezinárodních vzta-

hů je zjednodušující. Německý

eurofederalista se klidně může

dívat na evropskou integraci

očima Realpolitik (realisticky),

nebo	 se domnívá, že právě
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prostřednictvím ní lze lépe pro-

sazovat německé zájmy. Na-

opak stoupenec mezivládního

přístupu by mohl klidně svůj

postoj „vědecky“ obhájit tím, že

evropská federace není funkční.

Na evropskou integraci se lze

dívat z různých vědeckých hle-

disek - neofunkcionálního či

neorealistického - a přitom po-

liticky preferovat mezivládní či

federální model. Proto není pří-

liš uspokojivá teze, že „paradig-

mata slouží na jedné straně

k teoretickému uchopení již

existujícího stavu integrace

a jsou pomocným analytickým

nástrojem, na druhé straně jsou

v mnoha případech normativní

ideově-politickou koncepcí,

která vyjadřuje politické nebo

sociálně-vědní představy o tom,

jakým směrem by se mělo další

sjednocování ubírat“ (s.19).

S ujištěním, že se „autoři

a priori nepřiklánějí k žádné

z načrtnutých teoretických kon-

cepcí“, trochu koliduje důraz

na smluvní charakter integrace.

Autoři výslovně odmítají nahlí-

žet na EU jako entitu srovnatel-

nou se státním útvarem. Teze,

že „Evropská unie se od státní-

ho útvaru liší mj. v tom, že její

existence a všechny její aspekty

jsou dány především smluvním

rámcem, které tvoří dohody

uzavřené členskými státy“

(s. 20), však není tak samozřej-

má. Návrh evropské ústavy na-

víc představuje jasný kvalitativ-

ní zlom od smluvního uspořá-

dání ke státnímu.

Dílčí připomínky
Autoři shromáždili obdivu-

hodný faktografický materiál

jak o historickém vývoji ES/EU

tak o fungování jednotlivých

institucí. Tabulky a grafy v kni-

ze nepůsobí předimenzovaně,

snad s výjimkou skladby brit-

ského exportu v letech 1955-80

(s. 74). U tabulek o financování

programu PHARE (s. 152, 160)

musí i ekonomicky vzdělaný

čtenář spekulovat, co zname-

nají „závazky“, „kontrakty“

a „platby“.

Užitečné jsou přesné infor-

mace o ratifikaci maastrichtské

a amsterdamské smlouvy v jed-

notlivých zemích. Chybí však

údaje o ratifikaci Smlouvy

v Nice. Ačkoli smlouva vstoupi-

la v platnost až 1. února 2003,

bylo možné hlavní události rati-

fikačního procesu do publikace

zahrnout (včetně opakovaného

irského referenda).

Některé grafy v ekonomické

části působí zastarale (zejména

ty převzaté od ekonoma L.

Tsoukalise): vývoj obchodní bi-

lance ES/EU (s. 382) je zazna-

menán jen do roku 1993, vývoj

nezaměstnanosti, cen a hospo-

dářský růst (s. 389) do roku

1995, nezaměstnanost a inflace

v EU (s. 464) do roku 1992.

Naopak údaje o rozpočtu jsou

poměrně aktuální.

Rozpaky akademicky vzděla-

ného ekonoma vyvolává disku-

se mezi „monetaristy“ a „eko-

nomisty“ při vzniku měnové

unie (s. 499). Pro teoretické

ekonomy má však pojem mo-
netarista úplně jiný, jasně defi-

novaný význam a slovo ekono-
mista zní přinejmenším nekon-

venčně.

Zdařilý příspěvek
Přes dílčí připomínky lze

práci Fialy a Pitrové hodnotit

jako vynikající a užitečnou pro

všechny lidi zajímající se o EU.

Rozsahem i kvalitou nemá tato

kniha mezi vědeckými publika-

cemi o EU konkurenci nejen

doma, ale patrně i v zahraničí.

S ohledem na to, že autoři ne-

jsou akademičtí ekonomové, se

i ekonomickou část podařilo

zpracovat velmi dobře.

Vybrat si aktuální téma je pro

každého autora riziko, nebo	

práce může rychle zastarat. EU

se stále vyvíjí - jak horizontálně

(geograficky, obsahově) tak

vertikálně (kompetence, insti-

tuce). Protože poslední verze

rukopisu pochází z prosince

2002, nemohli autoři zohlednit

vývoj v roce 2003, především

jednání Konventu a přípravu

evropské ústavy. Tuto  věc

však lze pohodlně doplnit

v některém z příštích vydání.

Ke studiu Evropské unie při-

stupují jednotlivé vědy z růz-

ných hledisek - jinak ekonomo-

vé, politologové, sociologové

či právníci. Ačkoli Fiala

s Pitrovou upřednostňují poli-

tologický pohled na evropskou

integraci, podařilo se jim kom-

plexně zachytit vývoj a stav

Evropské unie, takže i čtenáři

z jiných disciplín mohou být

spokojeni. Tučné sousto, které

si autoři vzali, se podařilo napl-

nit.
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