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Jiří Weigl:

Evropská ústava – 

48 hodin po 

francouzském

referendu
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Jasné NE evropské ústavě ve Francii

▲

Ještě před 48 hodinami by

tato debata o Evropské ústa-

vě asi měla standardní prů-

běh, na jaký jsme již řadu mě-

síců zvyklí. Od zastánců toho-

to projektu bychom slyšeli

tradiční zdůvodňování, že

věcně v podstatě o nic nejde,

že se pouze zpřehledňuje

a zjednodušuje současná

smluvní základna Evropské

unie atd. Kritici by byli pre-

zentování jako jacísi exotičtí

zpátečníci, nacionalisté a ne-

přátelé spolupráce evrop-

ských národů, nad nimiž se

každý rozumný a seriózní po-

litik i občan tohoto kontinen-

tu může pouze shovívavě po-

usmát, ale vážně je brát ne-

může. V horším případě by se

jim dostalo, tak jako již mno-

hokrát, přímých urážek a do-

poručení či dokonce příkazu

k tomuto tématu mlčet, po-

kud by si snad troufli ve svém

přesvědčení setrvat. Tak to-

mu u nás i v Evropě bylo až

do této neděle.

Francouzské rozhodné NE

Evropské ústavě nastavilo té-

to absurdní Potěmkinově ves-

nici, která nám byla tak dlou-

ho vtloukána do hlavy, nemi-

losrdné zrcadlo. V něm se

ukázalo fatální odtržení poli-

tických elit, prosazujících

všemi prostředky projekt

Evropské ústavy a v širším

smyslu celkové dosavadní

směřování evropské integra-

ce od občanů, jejich názorů,

zájmů a preferencí. Výsled-

případě naplněna, i kdyby ji

ratifikovalo všech zbývajících

dalších 24 zemí. Skutečnost,

že Ústavu odmítla přesvědči-

vá většina občanů klíčové

členské země při velmi vyso-

ké volební účasti pouze pod-

trhuje tento základní fakt.

Pokusy bagatelizovat rozhod-

nutí občanů Francie, tvářit

se, že se nic neděje, že jejich

vůli je možno nebrat na vědo-

mí či nějak obejít a projekt

Ústavy může být nějakým

způsobem přesto realizován,

je výrazem nepřijatelného

pohrdání demokraticky pro-

jevenou vůlí občanů. Po-

dobné pokusy by zásadním

způsobem zpochybnily de-

mokratické zásady, na nichž

evropská integrace stojí a stát

musí a zpochybnily by celý

Evropská ústava – 48 hodin 
po francouzském referendu

kem francouzského referen-

da je fakt, že Smlouva o Ústa-

vě pro Evropu je dnes pouze

historickým dokumentem,

Jiří Weigl
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Evropská ústava může 
vstoupit v platnost pouze 

tehdy, ratifikuje-li ji 
všech 25 členských států

Evropské unie.

který ve své současné podo-

bě nebude realizován, a my

zde dnes o něm vedeme pou-

ze akademickou debatu.

Evropská ústava může

vstoupit v platnost pouze

tehdy, ratifikuje-li ji všech

25 členských států Evropské

unie. Francie tuto smlouvu

v referendu odmítla, a to zna-

mená, že tato zásadní pod-

mínka nemůže být v žádném

31. května 2005
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smysl a cíle evropské integra-

ce jako takové.

Diskuse o Evropské ústavě

byla a je zcela legitimním

procesem a právo vyjádřit

své názory na její obsah a na

další směřování Evropské

unie musí mít každý. Ne-

existuje a nemůže existovat

jediná zjevená pravda, i kdy-

by se na ní shodly politické

elity všech členských zemí.

Proto odmítám označování

kritiků Evropské ústavy jako

nepřátel evropské integrace

jako takové, jako odpůrců na-

šeho členství v EU a podob-

ně, čehož jsme si v posled-

ních měsících vyslechli pře-

spříliš. Naopak, většina kritic-

kých postojů k Evropské

ústavě je vedena nikoliv od-

mítáním integrace, ale oba-

vou o její směřování, obavou

o to, že dosavadní urychlová-

ní evropského sjednocování

za každou cenu a všemi pro-

středky, jehož jsme v posled-

ních letech svědky, evropský

projekt ohrožuje, prohlubuje

demokratický deficit a poten-

ciálně vytváří nové antago-

nismy, které mohou velmi

křehkou stavbu evropské

spolupráce a integrace roz-

metat. Postoj většiny fran-

couzských voličů ukázal, že

tyto obavy a nedůvěru k cí-

lům a smyslu evropské inte-

grace, jak jsou předkládány

evropskou politickou elitou,

chovají milióny Evropanů

a nepochybně nejen ve Fran-

cii. Až dosud však vůči nim

byla bruselská politika hlu-

chá. Nyní je evidentní, že

projekt Evropské ústavy ev-

ropské integraci neprospěl,

ale právě naopak jej svou pří-

lišnou ambiciózností poško-

dil. Z toho nemůže mít radost

nikdo, komu na úspěchu ev-

ropské integrace záleží.

Proč vlastně Evropská ústa-

va neuspěla? Základní příči-

nu vidím v tom, že se jednalo

o další fázi před evropskou

veřejností skrytého, jasně

nezformulovaného a nikým

neschváleného projektu na

vytvoření federálního evrop-

ského superstátu se stále více

centralizovaným rozhodová-

ním nikomu neodpovědných

nadstátních bruselských or-

gánů. Tento cíl nebyl nikdy

explicitně nastolen a nikdy

se o něm v žádné zemi neved-

la seriózní veřejná debata,

přesto však existuje a se stále

větší akcelerací je jeho reali-

zace promítána do každé no-

vé evropské iniciativy, smlou-

vy a projektu.

Ideu evropského superstá-

tu samu o sobě nezpochyb-

ňuji, je legitimní ji zastávat

a prosazovat, avšak otevřeně

a explicitně, nikoliv skrytě

a za zády občanů evropských

zemí. Její uskutečnění v ne-

smírně různorodé realitě

dnešní Evropy je však projekt

na mnoho generací a dlouhá

desetiletí. Úspěch může mít

jako velmi pozvolné, postup-

né a poučené formalizování

přirozeně vznikajících eko-

nomických, politických, me-

zinárodních a mezilidských

vazeb, v jejichž důsledku zač-

ne vznikat evropský „demos“

- evropský politický národ,

sdílející společnou identitu,

vědomí sounáležitosti a pocit

solidarity. V takovém prostře-

dí mohou fungovat přiroze-

né demokratické mechanis-

my, které budou generovat

všeobecně akceptovatelné

a veřejností kontrolovatelné

rozhodovací procedury.

Tento evropský politický

národ neexistoval a dosud

neexistuje a můžeme vést

spory, zda vůbec kdy existo-

vat může. Avšak předpoklady

pro započetí jeho dlouhodo-

bého postupného spontánní-

ho vzniku a vývoje položilo

vytvoření společného evrop-

ského trhu s volným pohy-

bem zboží, osob a kapitálu.

Bohužel v uvažování vlivných

evropských elit v posledních

desetiletích postupně převlá-

dl v přístupech k nesmírně

komplikovanému procesu ev-

ropské integrace postoj, kte-

rý namísto respektování

spontánního vývoje akcentu-

je voluntarismus a sociální in-

ženýrství. Salámovou meto-

dou postupných, stále více

urychlovaných kroků se sho-

ra zavádí byrokratickými me-

todami umělá harmonizace

a celoevropské sjednocování

v případě neúspěchu tohoto

procesu pochopitelně řádo-

vě rostou.

V případě Evropské ústavy

je to podobné. Prý je to pou-

ze takové ne příliš povedené

a přijatými kompromisy znes-

rozumitelnělé zpřehlednění

všeho, co tu dosud v právní

oblasti existuje. Význam této

smlouvy je však podstatně ji-

ný, a to v symbolické i věcné

oblasti. Evropská ústava ruší

dosavadní EU jakožto smluv-

ní svazek členských států

a vytváří nový právní subjekt,

jakýsi federální stát sui gene-

ris, se svou ústavou, nadřaze-

nou ústavám členských zemí,

prezidentem, jednotnou za-

hraniční politikou a diploma-

tickou službou, měnou a ob-

čany. Vztah občanů k této no-

vé entitě má být přímý, niko-

liv zprostředkovaný přes

členské státy jako tomu bylo

doposud. EU by tak získala řa-

du podstatných atributů stá-

tu na úkor členských zemí.

Ústava dále oslabuje jejich

postavení podstatným přesu-

nem kompetencí z národní

úrovně na Evropskou komisi,

Radu ministrů, Evropský

soudní dvůr a Parlament.

V řadě oblastí Ústava zavádí

většinové hlasování s tím, že

by mělo dojít k posílení váhy

velkých zemí na úkor malých.

Důvodem je údajně zjedno-

dušení rozhodovacích me-

chanismů v rozšířené Unii.

Je třeba si však položit otáz-

ku, zda Evropa potřebuje dal-

ší centralizaci a zjednodušení

rozhodování v Bruselu. Má-

me snad pocit, že evropské

byrokratické regulace všech

oblastí našeho života je málo,

že potřebujeme více směr-

nic, norem, vyhlášek a har-

monizace? Jsme skutečně

přesvědčeni, že další usnad-

nění spoutávání Evropy rigid-

ními předpisy vznikajícími

kdesi daleko mimo nás

v Bruselu nikým nekontrolo-

vatelnými byrokratickými eli-

tami je správnou odpovědí

na výzvy globalizace? Myslím,

že je tomu právě naopak.

Evropa a v ní především Čes-

ká republika a další nové

členské země potřebují maxi-

mální pružnost, flexibilitu,

možnost rychlého přizpůso-

bení měnícím se podmínkám

ve světě, aby mohly obstát

Pokusy bagatelizovat 
rozhodnutí občanů Francie, 
je výrazem nepřijatelného 

pohrdání demokraticky 
projevenou vůlí občanů.

Přijetí evropské měny tak bylo
pokusem hospodářsky 

předurčit integrační kroky 
a ze sjednocování kontinentu
učinit ekonomickou nutnost

alespoň z měnových důvodů. 

všech oblastí života velmi

rozdílných členských zemí

a evropské soustátí získává

postupně stále více atributů

jednotného státu.

Evropská ústava byla dal-

ším krokem na této cestě,

krokem, který měl za cíl zjed-

nodušit rozhodování evrop-

ského centra a posílit váhu

velkých zemí, jejichž politic-

ké elity byly motorem tohoto

sjednocovacího procesu. Ty-

pické při tom pro tuto Ústa-

vu, tak jako i pro další projek-

ty např. typu společné měny,

je to, že bez ohledu na jejich

reálnou podstatu nejsou ve-

řejnosti jako zásadní kroky

pro vytváření evropského su-

perstrátu prezentovány. Zdů-

razňují se vždy především

různé parciální aspekty

a efekty, ale zásadní posun ve

směru k superstrátu a centra-

lizaci nadstátního rozhodová-

■

ní o dalších a dalších strán-

kách veřejného života niko-

liv. Tak v případě eura v pro-

pagandě dominovalo popiso-

vání výhod jedné měny pro

cestování občanů a snížení

transakčních nákladů pro fir-

my, zatímco o skutečnosti, že

společná měna je dlouhodo-

bě udržitelná pouze při sjed-

nocení fiskální a celkové hos-

podářské politiky, které zase

vyžadují sjednocení politic-

ké, veřejnosti neobjasňoval

nikdo. Veřejnost pak neroz-

hoduje s vědomím všech dů-

sledků předkládaných kroků.

Nemuset při cestách do za-

hraničí měnit peníze přivítá

každý, akceptovat však sou-

časně nezbytnost fiskálního

a politického sjednocení, to

už je zcela jiný problém, na

který se názory nutně různí,

ale o tom se veřejnosti pokud

možno nic neříká. Přijetí ev-

ropské měny tak bylo poku-

sem hospodářsky předurčit

integrační kroky a ze sjedno-

cování kontinentu učinit eko-

nomickou nutnost alespoň

z měnových důvodů. Rizika

pro evropskou ekonomiku
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v globální konkurenci a do-

sáhnout reálné konvergence

s nejvyspělejšími zeměmi.

Namísto toho nám hrozí nu-

cená formální konvergence

s dlouhodobě neudržitelným

modelem západoevropského

sociálního státu, hrozící zli-

kvidovat ty komparativní vý-

hody, které zatím máme.

Dosavadní vývoj potvrzuje,

že přes další a další proces

harmonizace práva a evrop-

ské regulace se globální kon-

kurenceschopnost EU ne-

zlepšuje, ale naopak propadá.

Krach tzv. lisabonské agendy

je toho ilustrativním přípa-

dem. Ani euro se nestalo sli-

bovaným motorem rozvoje,

naopak tempa růstu zemí mi-

mo eurozónu jsou trvale vidi-

telně vyšší, než u zemí euro-

zóny.

cit, jímž proces rozhodování

na evropské úrovni tradičně

trpí.

Dalším falešným mýtem je

představa, že Evropa potře-

buje být akceschopnou vel-

mocí, aby obstála v globální

konkurenci. I k tomu má prý

sloužit Evropská ústava. Tyto

mocenské ambice bývalých

evropských velmocí, které

po druhé světové válce ztrati-

ly své privilegované postave-

ní, nemohou být národním

zájmem České republiky.

Spodní antiamerické tóny,

které lze za těmito ambicemi

vycítit, představují hrozbu

pro transatlantické partner-

ství, na němž stála a stojí bez-

pečnost Evropy i naší země.

Evropské země jsou tradičně

historicky, geopoliticky a za-

hraničněpoliticky velmi růz-

norodé a násilné, z ústavy vy-

plývající povinné podřízení

se zahraničněpolitické linii

vznikající v Bruselu a zbavení

jich práva provádět nezávis-

lou zahraniční politiku jsou

dalším velmi nebezpečným

posunem, na nějž podle vší

dosavadní evidence není

Evropa připravena.

Instituce evropského pre-

zidenta předpokládaná ústa-

vou znamená další viditelný

posun od mezistátního cha-

rakteru současných vztahů

v EU k charakteristice jednot-

ného státního útvaru. Rotu-

jící předsednictví členských

zemí mělo ustoupit modelu

jakési federální hlavy státu,

tedy opět příklad toho, že

Evropská ústava představova-

la velmi razantní krok smě-

rem k vytváření evropského

superstátu.

Francouzské referendum

prokázalo, že dnešní Evropa

není na toto plíživé sjednoce-

ní připravena. Vývoj v jednot-

livých zemích je příliš rozdíl-

ný, rozdílné jsou priority

a preference jejich občanů.

Velkou většinu zemí očekáva-

jí velmi bolestné reformy, ma-

jí-li si udržet konkurence-

schopnost a od ní odvozenou

prosperitu. Jejich obyvatel-

stvo ale není většinou na tyto

změny připraveno. Neza-

městnanost a pomalý ekono-

mický růst vytvářejí sociální

problémy, ochota bohatých

členů přispívat na rozvoj

chudších zemí se snižuje, jak

o tom svědčí debaty o finanč-

ní perspektivě. Tradiční poli-

tické síly jsou v mnoha ze-

mích v defenzívě, roste ne-

bezpečí populismu a xenofo-

bie. To vše nejsou příliš vhod-

né podmínky pro to, aby bylo

možno tak jako dosud bez

problémů realizovat Delor-

sovskými metodami techno-

kratický projekt evropského

superstrátu. Občané člen-

ských zemí EU se koncentra-

cí obtížně kontrolovatelné

moci v Bruselu cítí ohroženi

a citlivě na další mocenské

posuny reagují. Nejsou Ev-

ropany, jsou především Fran-

couzi, Brity, Holanďany a Če-

čování dosavadního vývoje

hrozí reálné nebezpečí, že

vznikající evropský superstát

bude více než vysněné

Spojené státy americké při-

pomínat staré Rakousko-

Uhersko, slábnoucí velmoc

zaostávající za nejvyspělejší-

mi zeměmi, neschopnou re-

forem, s nefunkčním parla-

mentem a polodemokratic-

kou formou vlády, jinak ale

úctyhodnou a v mnoha oblas-

tech hodnou obdivu, s vyso-

kou kulturou a výkonnou by-

rokracií, držící soustátí růz-

norodých národů a zemí po-

hromadě, celek, který nako-

nec skončil svorně nenávi-

děn všemi svými národy, je-

jichž soužití nakonec vedlo

k averzím a konfliktům, jež

vyvřely později a s jejichž dů-

sledky se vyrovnáváme až do

dnešních dnů.

Francouzští voliči nám

svým nedělním NE dali šanci

znovu se zamyslet, jakou

Evropu chceme mít, jak jí

chceme dosáhnout, uvažovat,

jaké jsou skutečně nejmenší

společné jmenovatele, které

nás spojují. Poučme se z této

lekce, využijme ji a veďme

o Evropě a její integraci sku-

tečně otevřenou a nepředpo-

jatou diskusi. Nepoučíme-li

se, jsou budoucnost evrop-

ské integrace a s ní i prospe-

rita na našem kontinentě váž-

ně ohroženy.

Evropské orgány 
dostávají ústavní smlouvou

v podstatě bianco šek 
k dalšímu růstu své moci, 

moci, která postrádá 
přímou demokratickou 

kontrolu občanů. 

Evropská ústava navíc ne-

představuje tak jak tomu bý-

vá u ústav obvyklé pevné roz-

dělení kompetencí mezi

Bruselem a členskými země-

mi. Naopak otevírá prostor

k přenášení dalších kompe-

tencí na evropskou úroveň

a jejich podřízení většinové-

mu hlasování pouze rozhod-

nutím 25 prezidentů a premi-

érů bez nutnosti sjednávání

dalších mezinárodních smluv

a schvalování dalšího omeze-

ní státní suverenity člen-

ských států referendy. O tom,

jakou reálnou schopnost bu-

de mít jednotlivá země k za-

blokování takovéhoto přesu-

nu, si nemusíme dělat v pří-

padě přijetí této Ústavy žád-

né iluze. Stačí dnes sledovat

nátlak, jakému jsou podrobo-

váni politici a národní parla-

menty dnes při ratifikaci

Evropské ústavy. Evropské

orgány dostávají ústavní

smlouvou v podstatě bianco

šek k dalšímu růstu své moci,

moci, která postrádá přímou

demokratickou kontrolu ob-

čanů. Evropská ústava tak ve

skutečnosti zvětšuje a nikoliv

zmenšuje demokratický defi-

Hrozí reálné nebezpečí, že
vznikající evropský superstát

bude více než vysněné Spojené
státy americké připomínat 
staré Rakousko-Uhersko, 

slábnoucí velmoc zaostávající
za nejvyspělejšími zeměmi, 
neschopnou reforem, s ne-

funkčním parlamentem a polo-
demokratickou formou vlády.

chy, nevidí smysl a přínos

bruselských integračních pro-

jektů, nerozumějí jim. Čím

větší moc se budou za této si-

tuace snažit evropské elity

soustředit v Bruselu, tím vět-

ší riziko pro brizantní antago-

nismy v EU vzniká. Při pokra-

PŘEDPLATNÉ
CEPU 

Nejjednodušší způsob, 

jak za výhodnou 

cenu dostávat pravidelně

Newsletter, 

sborníky CEPu 

a pozvánky na semináře
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