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REFORMNÍ SMLOUVA A JEJÍ DOPAD NA STRUKTURÁLNÍ POLITIKU A POLITIKU SOUDRŽNOSTI 

Úvod 
 
21. století před nás staví nové výzvy, jako je globalizace, energetická bezpečnost, boj proti 
globálnímu oteplování, přistěhovalectví a boj proti terorismu. Otevírá však i nové perspektivy. 
Evropská společnost má potřebnou tvořivost a další schopnosti, které jsou k odpovědi na tyto 
výzvy nutné. Evropa se nicméně musí přizpůsobit a připravit se na změnu, pokud si chce tyto 
hodnoty uchovat a upevnit je. Musí také disponovat prostředky k tomu, aby mohla svoje úmysly 
uskutečňovat.  
 
Členské státy samotné nemohou současné ani budoucí výzvy řešit samy: účinně k nim lze 
přistupovat pouze kolektivně, k čemuž budou konečně vytvořeny k potřebné nástroje. To je 
posláním Evropské unie (EU) a také důvodem, proč musí mít k dispozici dobré smlouvy, dobré 
instituce a dobré pracovní metody. 
 
K lepšímu fungování institucí a lepším pracovním metodám musí přispět zjednodušený 
rozhodovací proces přizpůsobený rychle se měnícímu současnému světu. Také musí být 
demokratické, protože moderní evropská společnost má velmi vysoká očekávání, co se týče 
legitimity, transparentnosti a odpovědnosti. Legitimita evropského projektu musí být založena 
nikoli pouze na jeho činech, ale také na způsobu, kterým funguje. 
 
Ústavní smlouva sice byla ve většině členských států ratifikována, jednomyslnosti však 
nedosáhla. Období reflexe, jež po ní následovalo, nicméně Unii posloužilo jako odrazový 
můstek k formulaci nových možných řešení. 
 
Vzhledem k tomu, že se proces ratifikace ústavní smlouvy ocitl ve slepé uličce, bylo naléhavě 
třeba způsob fungování Evropy reformovat. 
 
Proběhly různé etapy, které nakonec vedly k řešení otázky institucí, jak je nyní obsaženo 
v reformní smlouvě, ať již jde o rámec, který přijala Evropská rada v červnu 2006, Berlínskou 
deklaraci z března 2007 nebo všeobecnou dohodu z června 2007 týkající se prvků, jež je třeba 
reformovat. Zároveň EU evropským občanům potvrdila, že je odhodlaná svou politiku 
reformovat, a to jak co se týká hospodářského růstu, tak i vytváření pracovních míst, energetiky, 
migrace, klimatických změn a inovací. 
 
Na konci období politických konzultací Evropská rada v červnu 2007 rozhodla, že v červenci 
téhož roku svolá mezivládní konferenci. K tomuto účelu byl stanoven přesný mandát, aby bylo 
možné vymezit jednotlivé složky reformy. Posláním mezivládní konference tak bude vytvoření 
textu smlouvy, která by posílila účinnost a demokratickou legitimitu rozšířené Unie a zlepšila 
koherenci jejích vnějších činností. 
 
Toto oznámení zpětně popisuje postup směrem k nové smlouvě a zkoumá její dopad 
na strukturální politiku a politiku soudržnosti. Zabývá se i reakcemi a příspěvky hlavních 
subjektů, evropských institucí a představitelů občanské společnosti – mezi jinými Parlamentu, 
Komise, Evropské centrální banky, Výboru regionů a Evropské konfederace odborových svazů.  
 
Na závěr uvádí typy ratifikace, které se předpokládají k přijetí definitivního znění. 
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1. Na cestě k mezivládní konferenci 
 
Příspěvek Evropského parlamentu k zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. června 2007 
představovala zpráva „Pokračování ústavního procesu EU“, kterou předložili Elmar Brok1 a 
Enrique Baron Crespo2. Tato zpráva byla přijata velkou většinou dne 7. června 2007. 
 
Hlavním poselstvím této zprávy je, že Evropský parlament se postaví proti každému návrhu 
nové smlouvy, který nebude posilovat demokracii, transparentnost a občanská práva. Poslanci 
znovu potvrdili svou podporu obsahu a podstaty ústavní smlouvy, jež chtějí uhájit. Evropský 
parlament také trvá zejména na tom, aby byly zachovány všechny základní zásady včetně duální 
povahy Unie – unie států a občanů –, přednosti evropského práva, nové typologie právních 
předpisů a postupů, hierarchie norem a právní subjektivity EU. Poslanci taktéž požadují 
zachování Listiny základních práv a její právní závaznosti.  
 
Parlament mimo jiné žádá, aby budoucí smlouva brala v úvahu „zásadní otázky“, které byly 
vzneseny během období reflexe, a aby vyjasnila i další otázky, jimž se ústavní smlouva 
věnovala, jako je boj proti změně klimatu, evropská solidarita v oblasti energetiky, koherentní 
migrační politika, evropský sociální model v kontextu demografických změn a globalizace, boj 
proti terorismu, dialog kultur, účinné společné mechanismy ke koordinaci hospodářských politik 
v eurozóně (se zachováním úlohy Evropské centrální banky v měnové oblasti v souladu se 
smlouvami), podmínky k  způsobilosti a postupy přistoupení k Unii.  
 
Krom toho poslanci připomněli, že se Evropský parlament „jako jediná instituce Evropské unie 
volená v přímých a všeobecných volbách“ musí plně účastnit práce mezivládní konference, a to 
na všech úrovních „a ve větší míře než během mezivládních konferencí v letech 2003 a 2004“. 
 
Toto poselství posílila společná výzva Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů 27 
členských států EU, které se sešly v Bruselu dne 12. června 2007 a vznesly požadavek, aby 
zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. června, které mělo jednat o budoucí smlouvě, ústavní 
smlouvu zachovalo. Při příležitosti této třetí vzájemné parlamentní porady, která měla název 
„Budoucnost Evropy: společně… ale jak?“, poslanci vnitrostátních parlamentů členských států 
také trvali na dodržování zásad subsidiarity a proporcionality a požadovali významnější 
kontrolní úlohu vnitrostátních parlamentů v legislativním procesu Společenství, aniž by nicméně 
žádali více, než to, co již návrh ústavní smlouvy obsahuje. 
 
1.1. Rozhodnutí přijatá během zasedání Evropské rady  
 
Jednání, která předcházela zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. června 2007, byla 
zdlouhavá a náročná, ale nakonec se po velkém úsilí podařilo dosáhnout dohody na svolání a 
mandátu mezivládní konference, která dostala za úkol dokončit a přijmout novou Smlouvu o 
EU. Výjimečně silné napětí poznamenalo jednání s Polskem o otázce dvojí většiny. Všichni 
účastníci museli dělat ústupky, avšak německé předsednictví (s kancléřkou Angelou 
Merkelovou v čele) dokázalo z tohoto mrtvého bodu najít východisko a otevřít cestu nové 
smlouvě, která posílí účinnost EU. 
 

                                                 
1 Člen Evropské lidové strany (křesťanští demokraté) a Evropských demokratů. 
2 Člen Evropské socialistické strany. 

PE 397.235 
 

2



REFORMNÍ SMLOUVA A JEJÍ DOPAD NA STRUKTURÁLNÍ POLITIKU A POLITIKU SOUDRŽNOSTI 

Evropská rada se shodla, že po dvou letech nejistoty, co se týká procesu reformy smluv, nadešel 
čas vyřešit tuto otázku tak, aby bylo možné postoupit kupředu. Období reflexe mezitím 
umožnilo vést širokou veřejnou diskusi, a přispělo tak k přípravě půdy pro budoucí řešení.  
 
Za tímto účelem Evropská rada vyzvala budoucí předsednictví (portugalské), aby před koncem 
měsíce července 2007, jakmile budou splněny právní požadavky, svolalo mezivládní konferenci. 
 
1.2. Svolání a průběh mezivládní konference 
 
Mezivládní konference musí pracovat v souladu s mandátem stanoveným Evropskou radou. 
Tato mezivládní konference byla zahájena dne 23. července 2007 a měla by přijmout reformní 
smlouvu EU, a to velmi pravděpodobně u příležitosti neformálního zasedání Evropské rady ve 
dnech 18.–19. října 2007 v Lisabonu, nebo v každém případě před koncem roku 2007, aby tak 
zůstalo dost času na to, aby smlouva, která z tohoto procesu vzejde, byla ratifikována ještě před 
volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009.  
 
Mezivládní konference bude probíhat v obecné pravomoci hlav států nebo vlád, jimž budou 
nápomocni členové Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy. Práce konference se bude 
účastnit i zástupce Komise. Evropský parlament se bude práce konference účastnit velmi 
intenzivně a konkrétně, a to se třemi zástupci (Elmar Brok1, Enrique Baron Crespo2, Andrew 
Duff3). Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering se bude moci schůzí mezivládní 
konference účastnit na úrovni hlav států a vlád. Sekretariát konference zajistí generální 
sekretariát Rady. 
 
Návrh textu vypracují právní experti (dva na každou delegaci). Tito experti se poté budou 
pravidelně scházet, a to od posledního týdne měsíce srpna, aby text podrobněji revidovali ještě 
před projednáváním na neformálním zasedání, tzv. „gymnichu“, ve dnech 7.–8. září 2007 
ve Viana do Castelo v Portugalsku, kde se budou ministři věnovat obtížnějším bodům.  
 
I když to hlavní z práce mezivládní konference bude vykonávat skupina právníků, portugalské 
předsednictví si nicméně přeje dodat této mezivládní konferenci otevřený a transparentní 
charakter, poněvadž jde o proces, jehož adresáty jsou nejenom členské státy a instituce, ale také 
občané. Z tohoto důvodu budou všechny dokumenty mezivládní konference zveřejněny na 
internetových stránkách portugalského předsednictví: www.eu2007.pt. 
 
1.3. Mandát mezivládní konference 
 
Evropská rada v červnu 2007 přijala přesný mandát, který byl plodem pečlivě vypracovaného 
kompromisu a který zaručuje, že mezivládní konference bude spíše technická než politická a 
nebude moci být vznesena žádná dodatečná žádost. Vedle mnoha pozitivních prvků tento 
kompromis znamená, že bylo upuštěno od určitých změn přijatých na mezivládní konferenci 
v roce 2004 a také to, že některým členským státům byly odsouhlaseny určité výjimky. Zrušení 
několika částí, z nichž některé nabývají symbolické povahy (vlajka, hymna a heslo EU), jakož i 
změny, které snižují čtivost textu smlouvy, pak představují prvky, jež jsou nezbytné ke 
všeobecné dohodě, která bude mít šanci na přijetí všemi státy.  
 

                                                 
1 Viz výše. 
2 Viz výše. 
3 Člen Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. 
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Pro Angelu Merkelovou byl summit úspěšný, a to nejen proto, že umožnil dohodu o budoucí 
smlouvě, „která zachovává podstatu evropské ústavy“, ale také proto, že naštěstí nedošlo ke 
zvratu, který by podle ní způsobil „ztrátu důvěry“ a hluboké rozdělení Evropy. 
 
Portugalské předsednictví prohlásilo hlasem svého ministra zahraničních věcí a současného 
předsedy Rady EU Luise Amada, že mezivládní konference bude vedena „za přísného dodržení 
mandátu, jež dostala“, který je „výhradním základem a rámcem práce mezivládní konference“.  
 
Mandát mezivládní konference, který byl jednomyslně schválen, je v konečném stavu víc než 
jen mandát. Přesně a podrobně udává obsah nové smlouvy. A tak již pozorné čtení „Závěrů 
předsednictví“ umožňuje zjistit obsah reformní smlouvy. Toto jsou hlavní prvky smlouvy 
(všechny použitelné od vstupu smlouvy v platnost, čili od roku 2009, s vyjma dvojité většiny): 
 
Obecné poznámky. Budoucí smlouva pozmění dvě stávající smlouvy: současnou Smlouvu o 
Evropské unii (SEU), která si zachová svůj název, a Smlouvu o založení Evropského 
společenství, z níž se stane Smlouva o fungování Unie (slovo „Společenství“ bude všude 
nahrazeno slovem „Unie“). Tyto dvě smlouvy nebudou mít charakter ústavy. Tuto změnu bude 
odrážet terminologie v nich používaná: pojem „ústava“ se používat nebude, „ministr 
zahraničních věcí Unie“ se bude nazývat „vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku“ a pojmy „zákon“ a „rámcový zákon“ budou opuštěny ve prospěch 
zachování současných pojmů „nařízení“, „směrnice“ a „rozhodnutí“.  

Stejně tak nebudou pozměněné smlouvy obsahovat žádný článek, který by zmiňoval symboly 
EU, jako je vlajka, hymna nebo heslo.  

Co se týká přednosti práva EU, mezivládní konference přijme prohlášení, které připomene 
judikaturu Soudního dvora EU. Článek o přednosti práva Unie nebude do SFU převzat, ale 
mezivládní konference přijme následující prohlášení (č. 27), které bude doprovázet stanovisko 
právní služby Rady:  

„Konference připomíná, že podle ustálené judikatury Soudního dvora EU mají smlouvy a právo 
přijaté Unií na základě smluv přednost před právem členských států, a to za podmínek 
vymezených v uvedené judikatuře. 
 

Stanovisko právní služby Rady 
ze dne 22. června 2007 

Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že přednost komunitárního práva je základní zásadou 
tohoto práva. Podle Soudního dvora je tato zásada vlastní zvláštní povaze Evropského 
společenství. V době prvního rozsudku této ustálené judikatury (rozsudek ze dne 15. července 
1964 ve věci 6/64, Costa v. ENEL 1) se Smlouva o přednosti nezmiňovala. Tak je tomu i 
v současnosti. Skutečnost, že zásada přednosti není v budoucí smlouvě zakotvena, ani 
v nejmenším nemění nic na existenci této zásady ani na platné judikatuře Soudního dvora. 
Listina základních práv. Přestože celé znění Listiny se ve smlouvě neobjeví, bude mít Listina 
závaznou povahu, a to všude v EU kromě Spojeného království a Polska. Bude ji mimo to 
doprovázet jednostranné prohlášení Polska (č. 51): 

„Listinou není nijak dotčeno právo členských států přijímat právní předpisy v oblasti veřejné 
morálky, rodinného práva a ochrany lidské důstojnosti a respektu k lidské tělesné a duševní 
integritě." 
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REFORMNÍ SMLOUVA A JEJÍ DOPAD NA STRUKTURÁLNÍ POLITIKU A POLITIKU SOUDRŽNOSTI 

Na žádost delegací těchto dvou zemí protokol č. 7 stanoví, že: 

  Listina nezakládá pravomoc Evropského soudního dvora ani jakéhokoli soudu Polska 
či Spojeného království posuzovat, zda jsou zákony či postupy Polska či Spojeného 
království slučitelné s právy, svobodami a základními zásadami Listiny;  

  nic v Listině nemůže založit práva podléhající právu použitelnému v Polsku nebo ve 
Spojeném království, pokud Polsko nebo Spojené království taková práva nestanoví ve 
svých vnitrostátních předpisech.  

  
 pokud nějaké ustanovení Listiny odkazuje na vnitrostátní postupy a práva, v Polsku 

nebo ve Spojeném království se použije pouze do té míry, pokud práva a zásady, které 
obsahuje, jsou uznány v právu nebo postupech Polska nebo Spojeného království. 

 
Právní experti, kteří připravují definitivní verzi návrhu, konečně dosáhli konsenzu. Celý text 
Listiny tak bude zveřejněn v Úředním věstníku EU a ve smlouvě bude odkaz na toto zveřejnění. 
Listina bude také před podpisem smlouvy slavnostně vyhlášena předsedy tří institucí (Rady, 
Komise, Evropského parlamentu). Britské a polské výjimky ohledně použití Listiny na jejich 
územích budou zaznamenány v protokolech. 
 
Ustanovení týkající se institucí. Institucionální změny, které byly dohodnuty na mezivládní 
konferenci v roce 2004, budou začleněny částečně do Smlouvy o EU a částečně do Smlouvy o 
fungování EU.  
 
Nová hlava III Smlouvy o EU celkově shrne institucionální systém a převezme změny, k jakým 
v současném systému došlo, ať už se jedná o články o orgánech Unie, Evropský parlament 
(nové složení), Evropskou radu (přeměna v orgán včetně způsobů hlasování a vytvoření funkce 
předsedy), Radu (zavedení hlasování dvojí většinou a změny systému půlročních předsednictví 
Rady s možností ho změnit), Evropskou komisi (nové složení a posílení úlohy jejího předsedy), 
ministra zahraničních věcí Unie (vytvoření nové funkce, která byla nazvána vysoký představitel 
Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku) a Soudní dvůr EU. 
 
Rozšíření postupu spolurozhodování. Rozšířený okruh oblastí, v nichž je třeba uplatnit 
spolurozhodování (jejich počet se zvýší z 37 na 86), zrovnoprávní Evropský parlament a Radu 
ve větší části legislativy ES. Použije se zejména na určité klíčové oblasti, jako je svoboda, 
bezpečnost a právo. Parlament také dostane důležité nové pravomoci ohledně rozpočtu a 
mezinárodních smluv.  
Rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou. Kvalifikovaná většina bude postačovat pro 51 
dalších oblastí, jako je soudní a policejní spolupráce, vzdělávání nebo hospodářská politika. 
Jednomyslnost se bude nadále vyžadovat pro zahraniční politiku, sociální zabezpečení, daně a 
kulturu. Velká Británie obdržela v oblasti soudní a policejní spolupráce výjimku. 
 
Dvojí většina. Řešení, které bylo nakonec zakotveno, stanoví dříve, než bude možno v roce 
2017 použít čistou a jednoduchou dvojí většinu (55 % členských států, které představují 
nejméně 65 % obyvatel EU) v několik fází:  

  zachování ustanovení Niceské smlouvy (vážení hlasů) až do 31. října 2014;  

  následné přechodné období od 1. listopadu 2014 do 31. března 2017, během něhož se 
bude uplatňovat dvojí většina kromě případů, kdy některý členský stát požádá 
o uplatnění ustanovení Niceské smlouvy.  

Krom toho do 31. března 2017 se bude moci členský stát dovolat „kompromisu z Ioanniny”. 
Tento kompromis přijatý v roce 1994 umožňuje předsednictví požádat o nové projednání textu, 
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pokud chce určitý počet členských států hlasovat proti němu a blíží se blokační menšině. Od 
1. dubna 2017 bude uplatňování dvojí většiny s možností odvolat se na „kompromis 
z z Ioanniny” jednodušší než během přechodného období. 
 
Stálé předsednictví. Jmenování předsedy Evropské rady, který bude předsedat Unii 
s mandátem na dva roky a půl s možností jednoho opětovného zvolení. Tato nová instituce 
ukončí rotační systém předsednictví. Funkce předsedy bude neslučitelná s jakoukoli jinou 
vnitrostátní funkcí. 
 
Vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Na žádost více zemí 
(Spojené království, Nizozemsko, Česká republika) byl opuštěn název „evropský ministr”. 
Budoucí „vysoký představitel” bude plnit funkce, které jsou nyní vykonávány vysokým 
představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a evropským 
komisařem pro vnější vztahy. Bude místopředsedou Komise a bude předsedat Radě pro obecné 
záležitosti. 
 
Posílená spolupráce, vnější akce, SZBP. Ustanovení o „posílené spolupráci” byla vylepšena a 
budou moci být použita devíti členskými státy, i když počet členských států přesáhne 27.  
Postupy pro vstup nových účastníků budou kromě případů posílené spolupráce v oblasti obrany 
stanoveny na úrovni ES.   
 
Mimo to přijme mezivládní konference následující prohlášení (č. 30): „Konference zdůrazňuje, 
že ustanoveními Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice včetně 
vytvoření funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku a zavedení 
služby pro vnější akce nejsou nijak dotčeny stávající pravomoci členských států k vypracovávání 
a provádění jejich zahraniční politiky ani jejich národní zastoupení ve třetích zemích a 
v mezinárodních organizacích.  
 
Konference taktéž připomíná, že ustanovení, která upravují společnou politiku v otázkách 
bezpečnosti a obrany, nemají vliv na zvláštní povahu bezpečnostní a obranné politiky členských 
států. Zdůrazňuje, že EU a její členské státy zůstanou vázány ustanovením Charty OSN a 
zejména hlavní odpovědností, kterou má Rada bezpečnosti a její členské státy vzhledem 
k k zajišťování udržení míru a mezinárodní bezpečnosti”.  
 
Stejně tak bude jasně specifikováno, že SZBP podléhá zvláštním pravidlům a postupům. Bude 
také stanoven právní rámec ochrany osobních údajů v oblasti SZBP. Bude se jednat o to, jak 
mají s těmito údaji zacházet členské státy, když vykonávají činnosti, které spadají do SZBP 
nebo EBOP, jakož i o oběh těchto údajů. 
 
Soudní spolupráce. V kapitole o justiční spolupráci v občanských věcech bude změněn článek, 
který se této spolupráce týká, tak, aby se do rámce „překlenovacích ustanovení“ ve věcech 
rodinného práva zapojily vnitrostátní parlamenty. 
 
V kapitolách o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech, do článků o vzájemném 
uznávání soudních rozhodnutí, minimálních pravidlech týkajících se vymezení trestných činů a 
trestů, Evropské prokuratuře a policejní spolupráci bude vložen nový mechanismus, který 
umožní některým členským státům jít v dané oblasti dále, přičemž jiné členské státy se této 
spolupráce účastnit nemusí.  
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REFORMNÍ SMLOUVA A JEJÍ DOPAD NA STRUKTURÁLNÍ POLITIKU A POLITIKU SOUDRŽNOSTI 

Krom toho se rozšíří oblast působnosti Protokolu o postavení Spojeného království a Irska 
(1997), aby tato působnost zahrnovala (co se týká Spojeného království) i kapitoly o policejní a 
soudní spolupráci v trestních věcech.  
 
Rozdělení pravomocí. Mezivládní konference přijme prohlášení (č. 28) o rozdělení pravomocí, 
podle něhož „...pravomoci, které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům. 
Svěřují-li v určité oblasti Smlouvy Unii pravomoc sdílenou s členskými státy, mohou v této 
oblasti vytvářet a přijímat právně závazné akty Unie i členské státy. Členské státy vykonávají 
svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala nebo se ji rozhodla přestat vykonávat. 
Tento případ může nastat, když se příslušné instituce Unie rozhodnou zrušit právní předpis, a to 
zejména vzhledem k lepšímu zajištění neustálého respektu k zásadám subsidiarity a 
proporcionality”.  
 
Mimo to přibude dodatek k protokolu (č. 8) o sdílených pravomocích. Stanoví zejména, že 
„vykonává-li Unie činnost v určité oblasti, její pravomoc pokrývá jedině ty složky, které jsou 
upraveny použitelným právním předpisem Unie, a nevztahuje se tedy na celou dotčenou oblast”. 
 
Kontrola subsidiarity vnitrostátními parlamenty. Vnitrostátní parlamenty budou mít 
k dispozici mechanismus včasného varování (oproti ústavní smlouvě posílený), prostřednictvím 
něhož budou moci vznášet námitky proti návrhům evropské legislativy, které podle nich nejsou 
v souladu se zásadou subsidiarity. Lhůta k předložení odůvodněného stanoviska k tomuto 
návrhu se tak prodlouží z šesti na osm týdnů. Evropská komise bude muset všechny návrhy, 
proti nimž byly vzneseny námitky prostou většinou vnitrostátních parlamentů, přezkoumat, a 
bude moci svůj návrh stáhnout, zachovat nebo změnit. Pokud se rozhodne napadený návrh 
zachovat, bude muset své rozhodnutí zdůvodnit v odůvodněném stanovisku. Toto odůvodněné 
stanovisko, stejně jako odůvodněná stanoviska vnitrostátních parlamentů, bude nutné dále 
postoupit zákonodárci Unie, který je zohlední v rámci legislativního postupu.  
 
Tím se zahájí zvláštní postup. Předtím, než bude završeno první čtení v rámci řádného 
legislativního postupu, zákonodárce (Rada a Parlament) přezkoumá, zda je legislativní návrh 
slučitelný se zásadou subsidiarity. Bude brát ohled zejména na důvody, kterých se dovolává a 
které sdílí většina vnitrostátních parlamentů, stejně jako odůvodněné stanovisko Komise. Pokud 
je na základě 55% většiny členů Rady nebo většiny hlasů vyjádřených v Evropském parlamentu 
zákonodárce toho názoru, že návrh není se zásadou subsidiarity slučitelný, projednávání 
legislativního návrhu tím končí. 
 
Klauzule flexibility. K článku týkajícímu se této klauzule bude přidán odstavec, který stanoví, 
že nemůže sloužit jako základ k dosažení relevantního cíle SZBP.  
 
Mimo to mezivládní konference přijme následující prohlášení (č. 37): „Konference zdůrazňuje, 
že v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie nemůže článek, který je 
nedílnou součástí institucionálního řádu založeného na zásadě svěřených pravomocí 
představovat základ pro rozšíření oblasti pravomocí Společenství nad obecný rámec vyplývající 
z ustanovení Smlouvy jako celku a především z těch ustanovení, která vymezují poslání a 
činnosti Společenství. Takový článek nemůže v žádném případě sloužit jako základ pro přijetí 
předpisů, které by ve svém důsledku v podstatě vedly ke změně Smlouvy, přičemž by se vyhnuly 
postupu, který Smlouva za tímto účelem stanoví.” 
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Služby obecného zájmu. Na tuto otázku se vztahuje protokol č. 9, který:  

  uznává princip všeobecného přístupu ke službám obecného hospodářského zájmu, 
stejně jako jejich nezbytnou úlohu a „velký manévrovací prostor” vnitrostátních, 
regionálních a místních orgánů v této oblasti; 

  stanoví, že evropskými smlouvami „není nijak dotčena pravomoc členských států 
vzhledem k nehospodářským službám obecného zájmu”. Toto upřesnění přináší 
vyjasnění problému, který pro evropský model společnosti považován za zásadní. 

 
Energetická bezpečnost. K článku týkajícímu se opatření v případě závažných obtíží 
v zásobování určitými výrobky bude přidán odkaz na ducha solidarity mezi členskými státy a 
zejména v případě energetiky.  
 
Stejně tak bude přidán nový bod o prosazování vzájemného propojení energetických sítí. 
 
Změna klimatu. Bude vložen nový odkaz na zvláštní nezbytnost boje proti změně klimatu, a to 
opatřeními vedenými v mezinárodním měřítku. 
 
Závěrečná ustanovení. Evropská unie bude mít právní subjektivitu, avšak mezivládní 
konference k tomuto tématu přijme následující prohlášení (č. 32):  „Konference potvrzuje, že 
skutečnost, že Evropská unie má právní subjektivitu, Unii v žádném případě neopravňuje 
k zákonodárství ani jednání přesahujícímu pravomoci, které jí členské státy ve smlouvách 
svěřily”. 
 
Budou začleněny články o dobrovolném vystoupení členského státu a o postupu přezkoumání.  
 
V článku o podmínkách, které musí stát splnit, a o postupu přistoupení k Unii bude odkaz 
na zásady nahrazen odkazem na hodnoty Unie. Bude připojen závazek k podpoře těchto hodnot, 
povinnost informovat Evropský parlament i vnitrostátní parlamenty o žádosti o přistoupení 
k Unii, jakož i odkaz na zohledňování podmínek, které je ke vstupu nutno splnit, jež jsou 
předmětem souhlasu Evropské rady. 
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REFORMNÍ SMLOUVA A JEJÍ DOPAD NA STRUKTURÁLNÍ POLITIKU A POLITIKU SOUDRŽNOSTI 

2. Dopad reformní smlouvy na strukturální politiku a politiku 
soudržnosti 
 
Vstup reformní smlouvy v platnost bude představovat největší zvrat od podpisu Římské 
smlouvy. Nová smlouva obsahuje četné novinky, které budou mít nepopiratelný dopad 
na činnost Evropského parlamentu obecně a na jeho parlamentní výbory zvlášť. Některé tyto 
novinky budou mít důsledky horizontálního charakteru, zatímco jiné budou spíš odvětvové 
povahy. 
 
Je třeba konstatovat, že změny určitých legislativních postupů budou mít za přímý důsledek 
nárůst normativních činností Evropského parlamentu. Reformní smlouva tak potvrzuje 
spolurozhodování jako řádný legislativní postup. Nejedná se zdaleka o změnu čistě 
terminologickou. Bude vyjadřovat skutečnost, že tento postup bude bezpříkladně rozšířen a 
napříště se bude uplatňovat na většinu právních předpisů. Počet právních základů, které budou 
podléhat spolurozhodování, se tak zvýší z 37 na 86. 
 
Rozšíření kvalifikované většiny a spolurozhodování, zavedení nových zvláštních právních 
základů ve více odvětvích a vytvoření delegovaných aktů jsou prvky, které mají rozšířit činnost 
parlamentních výborů, které odpovídají za strukturální politiku a politiku soudržnosti1.  
 
Přestože většina komentátorů spojuje posílenou spolupráci (možnost nejméně 9 států pokročit 
více v klíčových oblastech politiky) s policejní a soudní spoluprací a obrannou politikou, není 
nemožné, aby se několik členských států rozhodlo, že této možnosti využijí v některých 
oblastech strukturální politiky a politiky soudržnosti. 
 
Krom toho nová smlouva přináší tzv. překlenovací ustanovení, která umožňují rozšířit oblast 
působnosti hlasování kvalifikovanou většinou a řádného legislativního postupu. Díky tomu bude 
napříště možné nahradit v otázkách legislativního postupu zvláštní legislativní postupy řádným 
legislativním postupem, a to bez nutnosti procházet mechanismem mezivládní konference, která 
by znamenala ratifikaci všemi státy.  
 
Obecné překlenovací ustanovení říká, že Evropská rada může po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu jednomyslně schválit řádný legislativní proces pro jakýkoli stávající právní základ, 
avšak pod podmínkou, že žádný vnitrostátní parlament proti tomu nevznese ve lhůtě šesti 
měsíců námitku. 
 
Smlouva stanoví i zvláštní překlenovací ustanovení, která existují i dnes v oblastech sociální 
politiky, životního prostředí a rodinného práva. V těchto případech bude příslušet Radě, aby 
po konzultaci s Parlamentem jednomyslně rozhodla. Vnitrostátní parlamenty se tedy nebudou 
aktivizace těchto překlenovacích ustanovení účastnit.  
 
Tato překlenovací ustanovení představují jednu z nejdůležitějších novinek smlouvy. Otevírají 
cestu pro rozšíření nejen hlasování kvalifikovanou většinou, ale i úlohy Evropského parlamentu, 
a to v oblastech, kde zatím nestojí na roveň Radě. 
 

                                                 
1  Jedná se zejména o následující výbory: zemědělství a rozvoj venkova, kultura a vzdělávání, regionální rozvoj, 
rybolov, doprava a cestovní ruch. Těmto výborům napomůže zavedení 4 právních základů pro řádný legislativní 
postup: 1 pro zemědělství, 1 pro regionální politiku, 1 pro rybolov a 1 pro dopravu. 
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2.1. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
 
Rozšíření pravomocí Evropského parlamentu se nebude týkat všech výborů odpovědných 
za strukturální politiku a politiku soudržnosti stejným způsobem. Nejvýznamnější změny čekají 
se zavedením spolurozhodování oblast zemědělství a rybolovu (jak uvidíme později), a to co se 
týká postupu napříště označovaného jako řádný legislativní postup. 
 
Pokud vstoupí reformní smlouva v platnost, všechna základní rozhodnutí v oblasti společné 
zemědělské politiky (SZP) budou podléhat spolurozhodování Evropského parlamentu (čl. 37 
odst. 2a SFU1). Nicméně je třeba tento optimismus zmírnit, poněvadž Parlament tímto ztratí 
právo být konzultován, jež mu dříve náleželo, v případě evropských nařízení a rozhodnutí 
natolik zásadních pro SZP, jako je stanovování cen, podpory a opatření kontroly nabídky (čl. 37 
odst. 2a SFU):  
„Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních 
omezení…“ 
 
Další velkou změnou, která zasáhne do oblasti zemědělství, je to, že zemědělství již nebude 
výlučnou pravomocí Evropské unie, ale stane se pravomocí sdílenou s členskými státy (čl. 4 
odst. 2 písm. d) SFU), což zaručí větší respekt k zásadě subsidiarity. Z toho vyplyne příznivější 
změna postavení SZP v institucionální struktuře. 
 
Co se týká rozpočtových ustanovení, reformní smlouva přinese dlouho očekávanou změnu 
ve finančních prostředcích: již se nebude rozlišovat mezi povinnými a nepovinnými výdaji. Toto 
formální rozlišování, které vyplývá z platných smluv, mělo na SZP přímý dopad a prakticky se 
shodovalo se dvěma stávajícími pilíři (na jedné straně s obchodní politikou a na druhé straně 
s politikou rozvoje venkova). Význam tohoto vypuštění se ukáže v budoucích diskusích 
o ročních rozpočtech. 
 
Na druhou stranu můžeme důvodně litovat, že do čl. 33 odst. 1 (SFU) byly beze změny převzaty 
cíle SZP vymezené před více než půlstoletím:  

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním 
racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití produkčních činitelů, 
zejména pracovní síly; 

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením 
individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství; 

c) stabilizovat trhy; 

d) zajistit plynulé zásobování; 

e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny.  
 
Tato zastaralá definice zjevně nezačleňuje většinu složek nové SPZ, jako je priorita cíle stability 
výnosů, význam rozvoje venkova, mechanismy a principy, které již platí v politice trhu (obecné 
dělení podpor, ekologická podmíněnost, modulace, finanční kázeň, pružnost správy), uznání 
multifunkční povahy zemědělství, nové požadavky společnosti na zemědělství (zejména co se 

                                                 
1  Budoucí reformní smlouva změní obě dvě stávající smlouvy: současnou Smlouvu o Evropské unii (SEU), která si 
zachová svůj název, a „Smlouvu o založení Evropského společenství“, z níž se stane „Smlouva o fungování Unie“ 
(SFU). 
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týká veřejného zdraví a ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí a biologické 
rozmanitosti, ochrany dobrých životních podmínek zvířat), nezbytná slučitelnost SZP 
s mnohostranným přístupem (WTO) a preferenčními dohodami (MERCOSUR, AKT, 
EUROMED). 
 
Je zřejmé, že je i nadále nutné o tomto bodě intenzivně přemýšlet, aby tak bylo možné vymezit 
nové cíle, které by byly přiměřené bezpříkladnému vývoji, kterým zemědělství v posledních 50 
letech prochází. Jedním z hlavních důvodů, které způsobily nedostatek vůle ke změně 
zemědělské kapitoly smlouvy, byly nepochybně stávající rozpory mezi Radou a ostatními 
institucemi o pojetí nové SZP. Nezbývá než doufat, že tato tolik očekávaná změna bude 
provedena během příští revize. 
 
2.2. Výbor pro kulturu a vzdělávání 
 
Kulturní politika dostala právní základy dost opožděně až v Maastrichtské smlouvě, avšak 
reformní smlouva umožní nový rozmach kultury, a to tím, že přispívá k obohacení činnosti EU 
o kulturní rozměr.  
 
Je vlastně zmiňována již v preambuli smlouvy, v níž je uvedeno, že se inspiruje „evropským 
kulturním, náboženským a humanistickým odkazem“. 
 
Článek 3 odst. 3 Smlouvy uvádí mezi cíli Unie respekt k „bohaté kulturní a jazykové 
různorodosti“ a „ochranu a rozvoj evropského kulturního dědictví“.  
 
Kultura patří mezi oblasti, v nichž má Unie pravomoc vyvíjet činnost k podpoře, koordinaci 
nebo doplnění činnosti členských států, aniž by jejich pravomoci v těchto oblastech nahrazovala 
(čl. 6 písm. e) SFU). Nejedná se samozřejmě o rozvoj harmonizační politiky, která by byla 
v rozporu s cíli kulturní rozmanitosti v Evropské unii, ale o posílení rozvoje kulturní spolupráce 
na úrovni ES (čl. 151 odst. 2 SFU).  
 
„Činnost Společenství je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a 
v případě potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v následujících oblastech:  

a) zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů;  

b) zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu;  

c) nekomerční kulturní výměny;  

d) umělecká a literární tvorba, včetně tvorby v audiovizuální oblasti“.  
 
Tento poslední cíl byl dosažen zejména zohledněním kultury v ostatních politikách Unie, která 
tím byla lépe podpořena. 
 
Nicméně hlavní inovace Smlouvy se týká výslovného zahrnutí sportu mezi oblasti, v nichž může 
Unie vyvíjet podpůrnou, koordinační a doplňkovou činnost (čl. 6 písm. e) SFU). V současnosti 
se na sport vztahují velmi rozmanité články a kapitoly SES, přestože jej nutně nezmiňují. Jedná 
se především o články 39–55 (Volný pohyb osob, služeb a kapitálu), články 81–89 (Pravidla 
hospodářské soutěže), články 149–150 (Všeobecné a odborné vzdělávání a mládež), článek 151 
(Kultura) a článek 152 (Veřejné zdraví).  
 
Zatímco tyto články budou použitelné i nadále, reformní smlouva přinese několik podstatných 
změn. Napříště bude slovo „sport” zahrnuto v názvu kapitoly. Sport se tak dostane pod tento 
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nový právní základ a bude upraven řádným legislativním procesem. Mimo to se následovně 
mění článek 149 SES: 
 
  za odstavec 1 se doplňuje následující pododstavec: 

„Unie přispívá k podpoře evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní 
povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské a 
vzdělávací funkci.“ 

 
   k odstavci 2 páté odrážce se na konec přidávají tato slova: „a podporu účasti mládeže 

na demokratickém životě Evropy,” ;  
 
 za následující odrážku se doplňuje jako poslední odrážka: 

„– rozvoj evropského rozměru sportu, a to podporou rovnosti a otevřenosti 
ve sportovních soutěžích a spoluprací mezi odpovědnými sportovními orgány, jakož i 
ochranou tělesné a duševní integrity sportovců, zejména těch nejmladších." 

 
Vložení těchto článků, které se týkají sociální a výchovné funkce sportu, ale i určitých aspektů 
profesionálního sportu, svědčí o přání EU jít směrem k novému vyvážení těchto pravomocí 
v této oblasti ve vztahu k současnému stavu. Stejně tak změněný čl. 149 odst. 3 dává 
mezinárodní rozměr opatřením, která Unie může přijímat v oblasti sportu, čímž podporuje 
spolupráci a iniciativy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. 
 
Další velká změna: smlouva zavádí v oblasti kultury namísto jednomyslnosti hlasování 
kvalifikovanou většinou (čl. 151 odst. 5). Tato změna legislativního postupu zkrátí délku 
jednání o kulturním programu a umožní mu zároveň vtisknout skutečné priority. Pokud bude 
reformní smlouva ratifikována, pravomoci Evropského parlamentu se tím významně posílí. 
 
Stejně tak smlouva zlepší parlamentní kontrolu nad obchodní politikou EU, která neexistovala. 
Tato změna bude mít dopad na výbor pro kulturu a vzdělávání, a to tam, kde obchod znamená 
výměnu kulturních a audiovizuálních služeb (čl. 188C SFU). 
 
Přesto je škoda, že Listina základních práv nebude přejata do nové smlouvy jako celek. 
Nicméně bude mít závazný charakter (čl. I-6 odst. 1) v celé EU kromě Polska a Spojeného 
království. Bude tak mít dopad na určité oblasti, které se vracejí do pravomocí výboru pro 
kulturu a vzdělávání, a to zejména na všeobecné a odborné vzdělávání (články 14 a 15 Listiny); 
komunikační politiku (články 11, 41, 42 a 44) a mnohojazyčnost (články 21 a 22). 
 
Články týkající se všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže (články 149 a 150) žádnými 
změnami neprošly. 
 
2.3.  Výbor pro regionální rozvoj 
 
Reformní smlouva zavádí několik významných změn, které budou mít v případě ratifikace 
dopad na činnost výboru pro regionální rozvoj. Reaguje tak na dávné očekávání Evropského 
parlamentu.  
 
Tyto změny, které doprovází lepší vymezení a rozdělení pravomocí v Unii, představují 
významný pokrok, poněvadž napříště bude snazší vymezit úrovně pravomoci pro každou 
politiku Unie. 
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První velká změna se týká zavedení konceptu „územní soudržnosti“ a jejího uznání jako cíle 
(čl. I-3 odst. 3). Územní soudržnost se uvádí i jako sdílená pravomoc Unie (čl. I-4 písm. c) 
SFU).  
 
V návaznosti na opakované žádosti Evropského parlamentu bude nová hlava XVII SFU 
věnována „Hospodářské, sociální a územní soudržnosti“. Do článku 158, který politiku 
soudržnosti vymezuje, byl přidán nový pododstavec. Poskytuje přesnější a vyčerpávající 
vymezení regionů, kterých se tato politika týká: 
 
„V rámci dotyčných regionů je zvláštní pozornost věnována venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovým přechodem a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony. “ 
 
Prohlášení č. 17 mezivládní konference mimo to specifikuje, že "...pojem „ostrovní region”, 
který je uveden v článku 158, může označovat i ostrovní státy jako celek, avšak za splnění 
nezbytných podmínek.” 
 
Další velká změna se týká legislativního postupu používaného při hlasování o obecném nařízení 
použitelném na strukturální fondy. Postup souhlasu je tak nahrazen řádným legislativním 
postupem (článek 161 SFU), který Evropskému parlamentu přiznává tolik očekávanou 
pravomoc a staví jej tak na roveň Radě. 
 
V preambuli Listiny základních práv, i když není do Smlouvy převzata, se konkrétně uznává 
„národní identita členských států a uspořádání jejich veřejné moci na státní, regionální a 
místní úrovni“. 
 
Krom toho reformní smlouva (čl. I-5 odst. 3) rozšiřuje uplatňování zásady subsidiarity nejen 
na vymezení vztahů mezi evropskými institucemi a členskými státy, ale i na místní a regionální 
orgány: 
 
"... „Unie jedná v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té 
míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni 
ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jeho rozsahu či účinků, může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie“.  
 
Článek I-8A odst. 3 potvrzuje mimo jiné, že rozhodnutí je třeba přijímat „co nejotevřeněji a co 
nejblíže občanům”. 
 
Co se týká žalob na porušení zásady subsidiarity před Soudním dvorem, článek 8 Protokolu 
stanoví, že žaloby „může rovněž podávat Výbor regionů v případě evropských legislativních 
aktů, pro jejichž přijetí Smlouva o fungování Unie stanoví, že má být konzultován“. Tato nová 
pravomoc by měla v budoucnu podpořit ještě užší spolupráci Evropského parlamentu a Výboru 
regionů. 
 
Nová ustanovení byla zavedena i pro regionální státní podpory. Současný čl. 87 odst. 2 písm. c) 
SES stanoví výjimku pro státní podpory určené německým regionům, které byly postiženy 
rozdělením Německa. SFU toto ustanovení mění a zakotvuje jeho případné zrušení: 

PE 397.235 13



„Pět let po vstupu smlouvy, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení 
Evropského společenství, v platnost, může Rada na návrh Komise přijmout rozhodnutí, kterým 
tento bod zruší. “ 

 
V návaznosti na množství doporučení Evropského parlamentu byla posílena zvláštní ustanovení 
týkající se nejvzdálenějších regionů v současném čl. 87 odst. 3 písm. a) tím, že byl vložen jeden 
větný člen (viz níže tučně):  

3.  Za slučitelné se společným trhem mohou být považovány: 

a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou 
životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i regiony uvedené v článku III-
4241 s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci. 

Co se týká hospodářské a sociální soudržnosti, zvláštní pozornost byla věnována státním 
podporám „venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovým přechodem, 
nejsevernějším regionům s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovním, přeshraničním a 
horským regionům“ (článek 158 SFU). 
 
Krom toho protokol č. 9 uznává princip všeobecného přístupu ke službám obecného 
hospodářského zájmu, stejně jako jejich nezbytnou úlohu a „velký manévrovací prostor” 
vnitrostátních, regionálních a místních orgánů v této oblasti. 

 
Případná neúspěšná ratifikace reformní smlouvy by měla na rozhodovací proces týkající se 
regionální politiky a politiky soudržnosti negativní dopad. 
 
Evropský parlament by především přišel o možnost použít řádný legislativní postup. Parlament 
již zdůraznil, že postup souhlasu k přijetí obecného nařízení mu neumožňuje dostatečně se 
účastnit rozhodování týkajícího se strukturálních fondů a fondů soudržnosti, a to kvůli 
nemožnosti provádět změny v návrhu Komise nebo společném postoji Rady, na rozdíl 
od postupu spolurozhodování.  
 
Je politováníhodné, že v současnosti chybí ve smlouvách jasný právní základ týkající se územní 
soudržnosti. Územní rozměr politiky soudržnosti jako nezbytný a neodmyslitelný doplněk cíle 
hospodářské a sociální politiky by mohly členské státy ve svých operačních programech 
zanedbat, a to kvůli tomu, že nemá závazný právní základ.  

 
2.4.  Výbor pro rybolov 
 
Jak již bylo výše naznačeno, rozšíření pravomocí Evropského parlamentu se nedotkne všech 
výborů odpovědných za strukturální politiku a politiku soudržnosti stejným způsobem. 
Nejvýznamnější změny v procedurálních otázkách se zavedením spolurozhodování, napříště 
označeného jako řádný legislativní postup, čekají oblast zemědělství – a rybolovu. 

Rybolov (s výjimkou zachování mořských biologických zdrojů, které zůstává ve výlučné 
pravomoci EU) je uveden v čl. 4 odst. 2 písm. d), který upřesňuje pravomoci sdílené mezi Unií a 
členskými státy. 
 

                                                 
1  Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Azory, Réunion, Madeira a Kanárské ostrovy. 
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Podle stávajících smluv zůstává rybolov jedinou společnou evropskou politikou, kde 
rozhodovací proces zcela podléhá konzultačnímu postupu. Článkem 37 odst. 2 písm. e) SFU se 
na společnou evropskou politiku rybolovu rozšiřuje řádný legislativní postup. 
 
Pokud nová smlouva vstoupí v platnost, konečně svěří Evropskému parlamentu skutečnou 
pravomoc v rozhodovacím procesu týkajícím se hlavních směrů použitelných na toto odvětví. 
 
Velká formální novinka se týká vložení „rybolovu” do názvu hlavy II SFU, třebaže i nadále 
existuje vedle „zemědělství”. Na druhou stranu však tato kapitola stále neobsahuje ustanovení 
odlišná od společné politiky v oblasti rybářství a akvakultury.  
 
Společná politika v oblasti rybolovu se během posledních dvaceti let nepochybně velice 
vyvinula, takže dnes tvoří samostatnou odvětvovou politiku ES, která sleduje vlastní cíle. Nová 
smlouva však nevymezuje ani konkrétní cíle společné rybářské politiky ani prostředky k jejich 
dosažení. A tak se některé cíle stanovené v článku 33 odst. 1 SFU a prostředky k jejich dosažení 
uvedené v čl. 33 odst. 2 týkají pouze společné zemědělské politiky, i když se mají tyto články 
vztahovat jak na zemědělství, tak na rybolov (viz výše bod 3.1.). 
 
Kvůli tomu, že činnosti v těchto dvou odvětvích mají velmi odlišnou povahu, je situace velmi 
nejasná. Reformní smlouva bohužel vůbec neodkazuje na klíčový cíl, kterým je umožnit 
dlouhodobé využívání živých vodních zdrojů a produktů akvakultury v kontextu trvale 
udržitelného rozvoje prostřednictvím zajištění rovnováhy mezi společenskými, hospodářskými a 
environmentálními hledisky. Velké očekávání tohoto odvětví v tomto ohledu bohužel nebylo 
naplněno. 
 
Stejně tak je politováníhodné, že nová smlouva mezi strukturálními fondy neuvádí finanční 
nástroj pro orientaci rybolovu. 
 
Parlament jinak těší, že je v reformní smlouvě uznána zásada subsidiarity. Konstatuje, že 
v oblasti rybolovu lze ustavení regionálních poradních výborů považovat za souladné s tímto 
důležitým ústavním principem a za velký krok vpřed v navracení se k řízení rybolovu 
v lokalizovanějším rozhodovacím procesu (čl. I-5 odst. 3). 

"... „Unie jedná v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té 
míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni 
ústřední, regionální či místní…“ 

Parlament vždy trval na tom, aby se k přijetí všech mezinárodních dohod v otázkách rybolovu 
vyžadovalo jeho schválení (souhlas). Nový článek 188N (SFU), který nahrazuje článek 300 
(SES), na tuto žádost reaguje a mohl by nakonec vést k posílení úlohy Evropského parlamentu 
při uzavírání těchto dohod. 
 
2.5. Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
 
Dopravní politika byla přenesena na úroveň ES již dávno, a v tomto smyslu jsou změny, které 
reformní smlouva přináší, nepodstatné. 
 
Uvádí se v čl. 4 odst. 2 SFU, který upřesňuje pravomoci sdílené mezi Unií a členskými státy, a 
to zejména v písmenu g) (doprava) a h) (transevropské sítě). 
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Článek 78 SES, který odkazuje na obtíže, které mělo Německo kvůli svému rozdělení, přináší 
malou změnu: 

„Pět let po vstupu smlouvy, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení 
Evropského společenství, v platnost může Rada na návrh Komise přijmout rozhodnutí, kterým 
tento bod zruší.“ 
 
Díky novému odstavci 2 článku 80 (SFU) se stává oficiální praxe spolurozhodování, která již 
byla fakticky používána v oblasti námořní a letecké dopravy: 

„Evropský parlament a Rada mohou rozhodnutím v souladu s řádným legislativním postupem 
zavést vhodná ustanovení pro námořní a leteckou dopravu. Rozhodují po konzultaci s Výborem 
regionů a Hospodářským a sociálním výborem.“ 
 
Na druhou stranu se bude oblast cestovního ruchu těšit několika novým důležitým ustanovením. 

Je uvedena v čl. 6 odst. 2 SFU, který stanoví, že Unie má pravomoc vyvíjet činnost v evropském 
měřítku k podpoře, koordinaci nebo doplnění činnosti členských států.  

Reformní smlouva mimo jiné nabídne jasný právní základ pro to, aby mohl Evropský parlament 
navrhovat podpůrné činnosti, které by umožnily posílit identitu odvětví cestovního ruchu. Nová 
kapitola XXI SFU se bude napříště věnovat konkrétně cestovnímu ruchu. Její čl. 176B stanoví, 
že: 

 „Unie doplňuje činnost členských států v oblasti cestovního ruchu, zejména podporou 
konkurenceschopnosti podniků Unie v této oblasti. Za tímto účelem je činnost Unie zaměřena 
na: 

a) podporu vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podniků v této oblasti;  

b) podporu spolupráce mezi členskými státy, zejména výměnou zkušeností“. 
 
Hlavní novinka návrhu se nicméně týká legislativního procesu. Pokud bude nová smlouva 
ratifikována, Unie bude mít výslovnou zákonodárnou pravomoc v otázkách cestovního ruchu 
při tvorbě „zvláštních opatření určených na doplnění činností, které členské státy provádějí 
k dosažení cílů uvedených v tomto článku“, avšak s vyloučením „harmonizace právních 
předpisů členských států“ (čl. 176D odst. 2 SFU). 
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3. Úloha jednotlivých evropských institucí 
 
Článek 48 Smlouvy o EU svěřuje Evropskému parlamentu a Komisi právo vydat příznivé 
stanovisko  k tomu, aby předseda Rady svolal mezivládní konferenci, a to s cílem stanovit 
konsenzem změny smluv. V případě institucionálních změn v měnové oblasti je konzultována i 
Rada Evropské centrální banky. 
 
V důsledku toho dala Rada ministrů dne 16. července 2007 bez diskuse formální „zelenou“ 
zahájení mezivládní konference (23. července 2007), která dostala za úkol dokončit novou 
Smlouvu o EU na základě mandátu k jednání, který přijala Evropská rada v červnu 2007.  
 
3.1. Evropský parlament 
 
Nejdůležitější (z hlediska demokracie) je stanovisko Evropského parlamentu, protože jednání 
Parlamentu jsou veřejná a každý může vyjádřit svůj názor. 
 
Evropský parlament do tohoto procesu formálně vstupuje dvakrát: nejdříve proto, aby se 
vyjádřil ke svolání mezivládní konference, a poté k textu, který mezivládní konference 
vypracovala. Jeho konečné stanovisko není závazné, ale může mít vliv na přístup některých 
vnitrostátních parlamentů. 
 
Příznivé stanovisko (zpráva Jo Leinena1) k zahájení mezivládní konference přijal Evropský 
parlament velkou většinou dne 11. července 20072. Parlament sice vítá skutečnost, že mandát „z 
velké části zachovává podstatu ústavní smlouvy, zejména jednotnou právní subjektivitu Unie a 
zrušení pilířové struktury, rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě a 
spolurozhodování Parlamentu a Rady, prvky participační demokracie, právní závaznost Listiny 
základních práv, posílení koherence vnějších akcí Unie a vyvážený institucionální 
mechanismus“, avšak vyjadřuje i určité výhrady.  
 
Poslanci litují, že tento mandát „znamená opuštění určitých důležitých prvků, na nichž byla 
shoda během mezivládní konference v roce 2004, jako je pojetí smlouvy coby ústavní, symboly 
Unie, srozumitelné označení právních aktů Unie, jasné potvrzení přednosti práva Unie a 
vymezení Evropské unie jako Unie občanů a států, a znamená také důležité zpomalení 
v zavádění dalších prvků”. Stejně tak je znepokojuje skutečnost, že mandát umožňuje narůstající 
počet výjimek přiznaných určitým členským státům, co se týká provádění důležitých ustanovení 
smluv, výjimek, které by mohly vést k oslabení soudržnosti Unie. 
 
Pro většinu poslanců je tento kompromis cenou za postup vpřed, bylo však mnoho kritických 
hlasů, které byly vyjádřeny během diskuse o průběhu a výsledku zasedání Evropské rady 
v červnu 2007, které podle nich předurčilo smlouvu, již nebude lze číst. 
 
Naopak podle předsedy Parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa „tento kompromis umožní provést 
reformy, které jsou nezbytné k tomu, aby byla Evropská unie demokratičtější a účinnější. Nová 
smlouva významně posílí pravomoci Evropského parlamentu a tak posílí demokracii v Unii. 
Základní práva, která Evropský parlament vždy hájil, a která představovala základní složku 

                                                 
1 Člen Evropské socialistické strany. 
2 Dokument A6-0279/2007 
 

PE 397.235 17



ústavní smlouvy, budou právně závazná. Zásady, které Evropský parlament vždy hájil, se stanou 
touto reformou smluv skutečností”. 
 
Ve zprávě se také říká, že Evropský parlament si přeje hrát „aktivní úlohu”, a to jak v průběhu 
jednání, tak i po nich. A tak poté, co bude informován svými třemi představiteli (Elmar Brok, 
Enrique Baron Crespo a Andrew Duff), předloží v případě potřeby návrhy přesných témat 
v rámci mandátu. Po volbách v roce 2009 Parlament vydá nové návrhy ústavní dohody, která 
bude mít za cíl zlepšit fungování EU.  
 
Ve stanovisku se též zdůrazňuje úmysl Parlamentu zaručit plnou transparentnost práce, a to 
zveřejněním všech pracovních dokumentů mezivládní konference. Krom toho během celé 
mezivládní konference a následného procesu ratifikace povede otevřený dialog s vnitrostátními 
parlamenty a občanskou společností. 
 
Závěrem Parlament vyzývá svůj příslušný výbor, aby navrhl možnou změnu jednacího řádu, což 
by dodalo v jeho činnostech a na místech práce oficiální charakter vlajce a hymně Evropské 
unie, které byly stanoveny v ústavní smlouvě. 
 
3.2. Evropská komise 
 
Stanovisko Evropské komise ze dne 10. července 20071 shrnuje zlepšení, která nová smlouva 
přinese obsahu a fungování Unie, a podporuje je, pod podmínkou, že mandát mezivládní 
konference, který Evropská rada schválila, bude jako takový dodržen. Tato podmínka 
vysvětluje, proč v tomto případě svolání mezivládní konference nepředstavuje ústup 
od demokracie ani od transparentnosti ve vztahu ke Konventu: mandát v podstatě přebírá 
výsledky Konventu. 
 
Podle stanoviska Komise je otázkou, zda je Evropa s to přijmout opatření, která reagují na 
očekávání a touhy jejích občanů: Evropa, jejíž složky by byly připraveny sjednotit své síly 
k zajištění společné budoucnosti. K využití svého potenciálu se EU musí modernizovat a 
reformovat.  

Komise má za to, že mandát mezivládní konference uvádí v soulad politický realismus i ambice a 
dá EU pevný institucionální i politický základ, aby mohla plnit očekávání svých občanů. Mandát 
představuje vlastní základ pro úspěšnou a účinnou mezivládní konferenci, která by přijala 
smlouvu za účelem rychlé ratifikace.  

Stanovisko Komise zdůrazňuje zlepšení, která reformní smlouva v linii tohoto mandátu EU a 
jejím občanům přinese: 

   demokratičtější a transparentnější Evropu: posílí se úloha Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů. Rada bude otevřenější; jeden milion občanů bude moci vyzvat 
Komisi, aby předložila iniciativu, která bude sledovat některý jejich zájem, a bude 
snadnější dozvědět se, kdo co na evropské a vnitrostátní úrovni dělá. 

   účinnější Evropu, jejíž instituce a pracovní metody budou jak účinné, tak jednoduché. 
Stanovisko Komise popisuje, jak reformní smlouva urychlí rozhodovací proces 
v moderních institucích, které budou fungovat i v Unii s 27 členy. Akceschopnost se 
zlepší v oblastech, které dnes mezi prioritami Unie figurují na prvních místech. Pravidla 
hlasování se zjednoduší, budou spravedlivější a institucím se odlehčí. 

                                                 
1 Dokument KOM (2007) 412 v konečném znění. 
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   Evropu práv a hodnot, solidarity a bezpečnosti, která jasně vyjadřuje hodnoty a cíle 
Unie. Listinu základních práv, která spojuje občanská, politická, hospodářská a sociální 
práva, která musí Unie respektovat; posílenou solidaritu a bezpečnost v takových 
oblastech, jako je energetická politika; nová ustanovení týkající se změn klimatu, civilní 
obrany, humanitární pomoci a veřejného zdraví a posílení pravomocí Unie v oblasti 
svobody, bezpečnosti a práva. 

   Evropu jako aktéra na mezinárodní scéně: přeskupí se nástroje vnější politiky Evropy, 
a to co se týče strategického rozvoje i provádění politik. Reformní smlouva umožní 
Evropě, aby její světoví partneři vyslyšeli její hlas; posílí koherenci mezi různými 
složkami vnější politiky EU, a to díky nové institucionální struktuře, a vloží 
hospodářskou, politickou a diplomatickou moc Evropy do služeb jejích zájmů a hodnot 
na celém světě.  

Závěr stanoviska Komise je, že taková reformní smlouva dá Unii prostředky, aby tuto změnu 
vstřebala, přinesla Evropanům více bezpečnosti a prosperity a dala jim nástroje, jak reagovat 
na globalizaci. Komise všechny účastníky mezivládní konference vyzývá, aby vytvořili příznivé 
podmínky k přijetí a ratifikaci reformní smlouvy ještě před evropskými volbami v červnu 2009.  

 
3.3. Evropská centrální banka 
 
Stanovisko Evropské centrální banky (ECB) přijaté dne 5. července 20071 je závazné, pokud 
mezivládní konference činí změny v měnové oblasti, tak jak to skutečně učinila. ECB se logicky 
soustředí na tuto kategorii změn, a její stanovisko je souhlasné pod tou podmínkou, že do 
budoucí smlouvy budou včleněny pouze a jedině změny, které jsou stanoveny již v ústavní 
smlouvě, aby se tak zabránilo novým ustanovením nebo překvapením.  
 
V oficiálních textech jsou měnové změny rozptýlené. Když je však ECB shromáždila, vypadají 
jako velmi významné: 

  zřízení hospodářské a měnové Unie, jejíž měnou bude euro a stabilita cen bude součástí 
cílů EU; 

  ECB získává status samostatné instituce a je uznána její finanční nezávislost; 

  je potvrzena výlučná pravomoc EU v měnové politice zemí eurozóny; 

  je naznačena perspektiva sjednoceného vnějšího zastupování eurozóny 
v mezinárodních finančních institucích; 

  správa eurozóny je posílena pravomocí dohledu, kterou získává Komise v případě 
nadměrného rozpočtového deficitu, a autonomní rozhodovací pravomocí euroskupiny 
(Eurogroupe). 

Existence euroskupiny by tak měla být uznána, jak bylo navrženo v ústavní smlouvě. Mandát 
stanovený hlavami států a vlád v podstatě stanoví, že se ke stávajícím smlouvám připojí 
protokol o euroskupině (č. 3), který byl uzavřen během mezivládní konference v roce 2004, a 
který stanoví podmínky schůzek ministrů financí členů eurozóny. Euroskupina by měla zůstat 
neformální instancí, neměla by rozhodovat, avšak konkrétní hlasovací postupy v Radě Ecofin by 
měly stanovit, že k hlasování o určitých bodech budou přizvány jedině členské státy, jejichž 
měnou je euro. To bude platit pro opatření, která se jich budou týkat v oblasti rozpočtové a 
hospodářské politiky a sjednoceného zastupování v mezinárodních institucích a fórech. 

                                                 
1 Dokument CON/2007/20. 
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4. Stanoviska předložená ostatními evropskými institucemi 
 
Dvě další evropské instituce s poradním hlasem si přály vyjádřit se a naznačit tak své priority 
vzhledem k nové smlouvě. Jejich stanoviska však nejsou právně závazná. 
 
4.1. Výbor regionů 
 
Výbor regionů (VR) ve svém stanovisku ze dne 6. června 20071 žádá, aby byla zachována 
podstata ústavní smlouvy a aby přestavitelé států a vlád vyvinuli úsilí k rychlému završení 
procesu reformy smluv, aniž by  k znovu diskutovali o výhodách, které získaly územněsprávní 
celky zejména, co se týče dodržování zásady subsidiarity a dobré správy stejně jako územní 
soudržnosti EU. „Podstatou, která má být zachována“, rozumí zejména:  

  uznání kulturní a jazykové různorodosti; 

  uznání regionální a místní samosprávy; 

  nové vymezení zásady subsidiarity; 

  vymezení nástrojů používání zásad subsidiarity a proporcionality ve dvou oddělených 
protokolech;  

  uznání zásady konzultace, což následně znamená těsnější zapojení místních a 
regionálních orgánů do vypracování, zavádění a vyhodnocování politik Společenství; 

  zohlednění dopadu legislativy Společenství na orgány místní a regionální samosprávy; 

  možnost regionálních parlamentů, které mají zákonodárnou moc, aby se zapojily do 
postupu včasné pohotovosti zavedeného v mechanismu kontroly ex ante při používání 
zásad subsidiarity a proporcionality; 

 
  stanovení stejné doby trvání mandátu členů Výboru regionů jako mandátu poslanců 

Parlamentu a členů Komise; 
 
  nový systém stanovující počet a jmenování jeho členů a náhradníků, který nahradí 

systém stávající a bude směřovat k systému založenému na politických či územních 
kritériích; 

 
  začlenění územní soudržnosti do cílů Unie a závazky, které přijaly členské státy 

v souvislosti s podporou hospodářské, sociální a územní soudržnosti; 
 
  uznání zvláštního statusu pro nejvzdálenější regiony; 

 
Podle VR je třeba všechny tyto prvky v očích občanů zvýraznit a také podpořit jeho právo 
podávat u Evropského soudního dvora opravné prostředky v případě porušení zásady 
subsidiarity. 
 
Stejně tak má VR za to, že v očích mnoha občanů už není cíl EU ve 21. století jasný a že není 
možné očekávat, že občané budou číst dlouhé a odborné smlouvy. Navrhuje tedy, aby Unie 
vydala prohlášení o záměru v délce jedné strany, které by bylo platné dlouhou dobu, tvořilo by 
doplněk ke všem budoucím smlouvám a k němuž by mohly evropské instituce přitáhnout 
pozornost občanů. 
                                                 
1 Dokument CONST-IV-011 
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4.2. Evropský hospodářský a sociální výbor 
 
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve svém usnesení, které velkou většinou přijal 
dne 31. května 20071, požaduje, aby budoucí Smlouva o EU dokázala odpovědět na požadavky 
27členné Unie a aby bylo Unii umožněno dohodnout se na nových politikách a přijmout 
rozhodnutí nezbytná k tomu, aby dokázala čelit četným výzvám, před kterými stojí.  
 
V tomto ohledu EHSV požaduje, aby návrh ústavní smlouvy „zůstal základem pro jednání, 
která musí zachovat podstatu toho, co bylo rozhodnuto v rámci Evropského konventu a 
podepsáno všemi představiteli států a vlád“, a zejména demokratické a institucionální změny 
včetně otázky základních práv.  
 
EHSV konkrétně požaduje, aby byla do budoucí smlouvy převzata část I (cíle, instituce, 
struktura EU), II (Listina základních práv) a IV (obecná a závěrečná ustanovení). Institucionální 
a procedurální ustanovení části III (politiky Unie) by měla být jako taková a do té míry, jak 
přesahují již platné právo, začleněna do části I.  
 
EHSV je toho názoru, že kapitola týkající se demokracie, která obsahuje ustanovení 
o podmínkách účasti občanské společnosti na tvorbě stanovisek a na rozhodovacím procesu, 
náležejí k podstatě ústavní smlouvy. Na druhou stranu EHSV nic nenamítá proti tomu, aby byla 
smlouva nazvána jinak, a to „vzhledem k nedorozuměním, která pojem ústava v některých 
členských státech vyvolává“.  
 
EHSV trvá na tom, aby měly organizace občanské společnosti navzdory krátkému trvání 
mezivládní konference a jejímu omezenému mandátu možnost se jí s poradním hlasem účastnit. 
Taktéž uvádí, že je připraven organizovat ve spolupráci s portugalským předsednictvím setkání 
za účelem informace a dialogu s organizacemi občanské společnosti, tak jak to činil během 
práce Evropského konventu. 
 

                                                 
1 Dokument R/CESE 640/2007. 
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5. Stanoviska a prohlášení občanské společnosti 
 
Představitelé evropské občanské společnosti se před mezivládní konferencí k doslovnému znění 
kompromisu a příležitosti zachovat určité zásadní body, které v ústavní smlouvě figurují, 
obsáhle vyjadřovali. 
 
5.1. Shromáždění regionů Evropy 
 
Předseda shromáždění regionů Evropy (SRE) a regionu Friuli-Venezia-Giulia (Itálie) Riccardo 
Illy evropské představitele vyzval, aby zajistili, že „v nové reformní smlouvě budou chráněny 
zájmy regionů“. SRE bude s mezivládní konferencí úzce spolupracovat a zajistí, aby byly 
dodrženy závazky členských států, které učinily během jednání, co se týká začlenění 
regionálního rozměru do reformy smlouvy. R. Illy také zdůrazňuje, že na mezivládní konferenci 
bude spolupracovat se všemi třemi zástupci Evropského parlamentu. 
 
Závěrem se SRE zavazuje aktivně na regionální úrovni informovat občany o zásadních 
ustanoveních smlouvy: „Je nezbytné zajistit, aby občané neměli dojem, že na jejich názory 
nikdo nebere ohled. To by jen zvětšilo jejich odstup od EU". 
 
5.2. Evropská konfederace odborových svazů 
 
Generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů John Monks v jednom stanovisku 
naznačil, že pokud nová smlouva nepřispěje k  závaznosti Listiny základních práv, odborové 
svazy proti této nové smlouvě budou vystupovat a vyzvou Evropský parlament, aby pro ni 
nehlasoval. Je však známo, že některé vnitrostátní parlamenty dávají do souvislosti to, zda 
schválí evropský text, s tím, zda jej schválí Evropský parlament.  
 
John Monks také vyzval k „podpoře základních práv, to znamená práva na stávku, 
na vyjednávání, na informování a konzultaci s pracovníky, na ochranu pracovníků proti 
nezákonnému propouštění, na sociální zabezpečení a dobré pracovní podmínky“. 
 
5.3. Mezinárodní evropské hnutí 
 
„Občany moc nezajímá struktura (Evropy), ale výsledky. Nezajímá je motor, ale chtějí, aby je 
vozidlo zavezlo do dobrého přístavu", prohlásil Pat Cox, předseda Mezinárodního evropského 
hnutí (MEH). „Vraťte do auta palivo, a neřeďte palivo, které tam už je!“, dodal. Jménem MEH 
bývalý předseda Evropského parlamentu vyzval k tomu, aby se zabránilo tomu, aby kompromis, 
pod který se podepsalo 27 států, představoval „nejmenší společný jmenovatel“. Části ústavní 
smlouvy, které by měly být zachovány, se podle něj týkají zapojení občanů, jako je právo 
občanské iniciativy a Listina základních práv. 
 
5.4. Mladí evropští federalisté 
 
Před nadcházející mezivládní konferencí Mladí evropští federalisté (MEF) posbírali v ulicích 20 
evropských měst několik tisíc podpisů. Loni v dubnu spustili mobilizační kampaň 
za referendum o ústavní smlouvě. Přejí si na podporu svého požadavku posbírat nejméně milion 
podpisů. Referendum by mělo podle nich proběhnout zároveň s evropskými volbami v roce 
2009. 
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5.5. Federal Union 
 
Federal Union (založená v  Spojeném království za účelem prosazování federalismu v této zemi, 
v Evropě a ve světě) zaujala stanovisko v diskusi o konání referenda o ústavní smlouvě ve 
Spojeném království, v diskusi, která je spojena s obsahem smlouvy. Autoři textu předkládají 
čtyři alternativy:  

  smlouva by měla být ratifikována parlamentem a ne v referendu, protože hrozí, že by se 
stalo plebiscitem pro vládu u moci.  

  referendum je nezbytné, ať už je obsah smlouvy jakýkoli, aby byli přímo zapojeni 
občané.  

  ano referendu, ale smlouva by měla být jasná, jednoduchá a výstižná.  

  referendum se nabízí pouze tehdy, pokud bude smlouva dost výstižná. To je argument 
labouristické vlády a konzervativní opozice, i když se jejich názory liší ohledně toho, 
co představuje výstižnou smlouvu.  

Závěr Federal Union je, že pokud se bude muset konat referendum, nebude mít šanci na úspěch, 
pokud se nebude vláda dovolávat „poctivých a přesvědčivých argumentů o nezbytnosti smlouvy 
k tomu, aby byla Evropa efektivnější, demokratičtější a transparentnější“. 
 
5.6. Amatova skupina 
 
Tzv. Amatova skupina, kterou vede současný italský ministr vnitra Giuliano Amato, sestává 
z osobností, jako jsou komisařky Margot Wallströmová a Danuta Hübnerová, bývalí předsedové 
vlád Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis a Paavo Lipponen, stejně jako bývalí 
komisaři Chris Patten, Michel Barnier a Antonio Vitorino. Skupina představila svůj návrh 
redukované a zjednodušené smlouvy pro EU. Text, který se skládá pouze ze 70 článků, přebírá 
celou institucionální část ústavní smlouvy, jakož i změněnou verzi části IV textu (Obecná a 
závěrečná ustanovení), a obsahuje ustanovení, které dává Listině základních práv závaznou 
povahu. Inovace části III ústavní smlouvy (Politiky Unie) přebírá ve formě příloh ke stávajícím 
smlouvám jako dodatkové protokoly. 
 
5.7. Evropský univerzitní institut ve Florencii 
 
Evropský univerzitní institut ve Florencii, Evropský institut univerzity San Pablo-CEU 
v Madridu a Nadace Rafaela del Pina vypracovaly studii s názvem „Jak se dostat z evropské 
ústavní slepé uličky“.  
 
Tuto studii sepsala skupina univerzitních profesorů a dalších mezinárodních specialistů 
na evropské otázky a popisuje současnou situaci EU a cesty, jak z ní ven, a to z pohledu 
vědeckého a právního, a jsou v ní vyjádřeny návrhy a preference. Studie odpovídá na tři zásadní 
otázky:  

A) Proč ústavní text? Východiskem je analogie se slavnou „Cecchiniho zprávou“ o nákladech 
na ne-Evropu, s tím rozdílem, že rozbor není pouze ekonomický. Náklady v případě neexistence 
ústavní smlouvy jsou rozebírány ze čtyř hledisek: efektivita, demokratičnost, viditelnost a 
transparentnost. Studie ze všech těchto úhlů dokazuje, že ústavní pravidla jsou pro Evropu velmi 
užitečná, dokonce nezbytná. 

B) Mezery návrhu vzešlého z Konventu. Týkají se hlavně nových výzev, jako je změna klimatu. 

C) Východiska. Prozkoumány byly čtyři scénáře:  
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  změnami vylepšit současné smlouvy bez předpokladu nové smlouvy; 

  současný návrh redukovat přeměnou na mini-smlouvu; 

  vyloučením ústavních aspektů zachovat podstatu současného návrhu; 

  vylepšit současný návrh (vylepšená smlouva).  

Autoři studie podporují tento čtvrtý způsob, a to zejména vzhledem k nutnosti čelit novým 
globálním výzvám. Studie naznačuje a uvádí 38 návrhů, které se snaží smlouvu vylepšit i 
zjednodušit. 
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6. Co si o tom myslí evropští občané 
 
Během prvních šesti měsíců roku 2007 se více než 1800 občanů z 27 členských států EU 
zúčastnilo série vnitrostátních debat o budoucnosti EU. Projekt diskusí s evropskými občany byl 
jedním z šesti panevropských projektů, které měly za cíl dát slovo občanům a které Evropská 
komise financovala v rámci svého „období reflexe“ následujícím po odmítnutí Evropské ústavy 
ve Francii a Nizozemsku. 
 
Při jedné příležitosti se dne 10. května 2007 delegace občanů, kteří se účastnili diskusí, 
v Evropském parlamentu setkala s místopředsedkyní Komise Margot Wallströmovou, 
místopředsedou Parlamentu Gérardem  Onestou a evropským poslancem (a také bývalým 
předsedou vlády a členem předsednictví Konventu Jean-Lucem Dehaenem, aby jim předala 
seznam přání, která vzešla z projektu těchto diskusí. Během vnitrostátních diskusí občané 
přednesli tři politické priority: 

  EU musí hrát důležitější úlohu v politikách spojených se sociálním blahobytem a 
rodinou a musí zajistit základní normy; 

  EU musí najít společnou odpověď na otázky integrace a přistěhovalectví; 

  EU musí rozšířit své pravomoci, aby mohla vyvinout společnou energetickou politiku. 

 
V předvečer zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. června 2007 výsledky jednoho průzkumu 
Eurobarometru naznačily, že myšlenku evropské ústavy podporují dvě třetiny Evropanů (66 %), 
což je oproti předešlému Eurobarometru zlepšení o 3 procentní body.  
 
69 % Evropanů je jinak spíše či dokonce velmi optimistických, co se týče budoucnosti EU. 
Obecně tedy toto vydání Eurobarometru ukazuje oproti anketě na podzim 2006 významné 
zlepšení veřejného mínění ohledně EU a jejích institucí.  
 
Pro evropskou ústavu je 66 % Evropanů, a tak lze vidět oproti průzkumu z podzimu 2006 určité 
podstatné změny: podpora ústavy se ve Španělsku zvýšila o 13 procentních bodů, v Estonsku 
o 6 procentních bodů a o 5 procentních bodů v Německu, Maďarsku a v Polsku (69 %!). Během 
téhož období však značně klesla v Řecku (– 11 procentních bodů) a v menší míře na Kypru a 
ve Finsku (v obou – 6 procentních bodů).  
Je také třeba zdůraznit, že v žádné zemi nejsou odpůrci ústavy početnější než příznivci. Zejména 
v obou zemích, které odmítly ústavu v referendu, si získává podporu: 68 % ve Francii a 55 % 
v Nizozemsku. Její odpůrci představují nicméně významnou část veřejného mínění ve Finsku 
(43 % „proti“, tj. o 4 procentní body méně než tábor „pro“) a ve Spojeném království (36 % 
„proti“, tj. o 7 procentních bodů méně než tábor „pro“). 
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7. Co zbývá udělat 
 
Jakmile bude smlouva podepsána, budou ji všechny členské státy muset ratifikovat, ať již 
v  referendu, nebo parlamentní cestou. V zásadě mohou být reformní smlouvy (to znamená ty, 
které mají za cíl změnit určité články platných smluv) ratifikovány parlamentní cestou. Nicméně 
několik členských států již oznámilo konání referenda, čímž vyvolalo obavy z dominového 
efektu. 
 
Podle jedné studie, kterou zveřejnilo Centrum pro evropskou politiku (European Policy 
Centre)1, je situace velmi složitá. 
 
Zákonnou povinnost zorganizovat referendum má pouze Irsko. Předseda vlády Bertie Ahern 
potvrdil jeho konání v roce 2008. Zdá se, že irská vláda je přesvědčena o kladném výsledku 
tohoto referenda za předpokladu, že se nezhorší hospodářská situace. 
 
V 18 zemích se referendum určitě konat nebude (Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, 
Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Rakousko, Rumunsko, 
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko). 
 
Situace je však stále nejistá v 8 členských státech. 
 
V Dánsku ústava stanoví referendum, pokud se jedná o přenesení suverenity na nadnárodní 
organizaci. Avšak definitivně bude rozhodnuto nejdříve na podzim, po přezkoumání textu 
ministerstvem spravedlnosti. Nicméně během zasedání Evropské rady v červnu 2007 dánská 
delegace jednala jménem hlavních politických stran s velmi jasným mandátem a bylo jí 
vyhověno v 9 bodech, kvůli nimž by jistě bylo konání referenda nezbytné. 
 
Lucembursko a Španělsko jsou jediné dvě země, které Smlouvu o ústavě ratifikovaly 
referendem, jež budou pravděpodobně muset zopakovat. Obě vlády však, jak se zdá, dávají 
přednost parlamentní ratifikaci. 
 
V Nizozemsku vláda dne 21. 9. 2007 rozhodla ratifikovat budoucí smlouvu o reformě Evropské 
unie jednoduchým parlamentním hlasováním a nekonat nové referendum. Drží se tak stanoviska 
nizozemské Státní rady, která po prostudování návrhu textu v současnosti projednávaného 
na mezivládní konferenci došla k závěru, že budoucí smlouva se bude podstatně lišit od ústavní 
smlouvy, kterou nizozemský lid v červnu 2005 odmítl, a zároveň nebude měnit stávající 
smlouvy o EU v takovém rozsahu, aby byla nutná nová lidová konzultace.  
 
V Polsku by nemělo nedávné vytvoření euroskeptické aliance (složené z Ligy polských rodin 
(LPR) a strany Sebeobrana) v rámci samotné vládní koalice představovat pro ratifikaci budoucí 
reformní smlouvy podle prohlášení polského premiéra Jaroslawa Kazcynského problém. Vláda 
však dosud nerozhodla, zda proběhne ratifikace smlouvy cestou všelidového referenda nebo 
jednoduchým hlasováním v parlamentu. 
 
Portugalsko se zavázalo, že ústavní smlouvu podrobí referendu. To, zda tento závazek pokrývá 
i reformní smlouvu, je obsahem diskusí v parlamentu, třebaže vláda dělá vše pro to, aby se 
tomuto scénáři vyhnula. 
 
                                                 
1 Smlouva o reformě EU: je snadnější ji podepsat než ratifikovat? Sara Hagemann, červenec 2007. 
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V České republice požaduje sociálně-demokratická opozice referendum, vláda by však nerada 
ohrozila své předsednictví EU (od ledna 2009). I když polské rozhodnutí může rozhodování 
v České republice ovlivnit, hlavní politický proud dává přednost parlamentní ratifikaci. 
 
Britský ministerský předseda Gordon Brown a jeho předchůdce Tony Blair se shodli, že díky 
četným výjimkám, které Spojené království obdrželo, nebude referendum nutné. Proti tomu se 
již ohrazují konzervativci a britský euroskeptický tisk. Konzervativci odmítají návrh reformní 
smlouvy, který portugalské předsednictví předložilo, s tím, že jde o „kopii staré evropské 
ústavy“. Oznámili již, že v případě, že se nebude konat referendum, by mohli zorganizovat 
„soukromé“ referendum. K této výzvě by se mohl připojit velký počet labouristických poslanců. 
Pokud Gordon Brown těmto tlakům podlehne, mohl by být konečný výsledek velmi 
pravděpodobně negativní. 
 
Co se týká 18 zemí, které budou smlouvu ratifikovat parlamentní cestou, 13 z nich tak může 
učinit hlasováním prostou většinou nebo absolutní většinou (Bulharsko, Estonsko, Itálie, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko), což by 
nemělo představovat potíže.  
 
Složitější by však mohla být situace v dalších zemích, kde je vyžadována zvláštní většina, a kde 
se získání této většiny může ukázat jako stejně obtížné jako dosáhnout pozitivního výsledku 
referenda. 
 
2/3 většina  
Tato většina je požadována v obou komorách v Rakousku, Belgii, Finsku a Polsku, a to 
v případě přenosu pravomocí (jinak prostá většina). V Rakousku a Finsku by mohlo být této 
většiny dosaženo bez větších problémů.  
 
V Belgii dvoutřetinovou většinu doprovází dvoutřetinové kvorum v okamžiku hlasování, stejně 
jako souhlasné stanovisko regionálních shromáždění, což dává tušit zdlouhavou a obtížnou 
proceduru, a to z důvodu stálého napětí mezi jednotlivými komunitami.  
 
Co se týká Polska, musí vláda ještě rozhodnout, podle kterého pravidla se bude hlasovat (prostá 
většina nebo dvoutřetinová). Politické klima v Polsku je těžko předvídatelné, a tak nezbývá než 
doufat, že proevropská opozice dokáže v okamžiku hlasování jazýček vah vychýlit ve svůj 
prospěch. 
 
3/5 většina  
Je vyžadována ve Francii, na Slovensku a v České republice, a to v případě přenosu pravomocí 
(jinak prostá většina).  
 
Francouzská ústava revidovaná v roce 2004 obsahuje článek, který přímo odkazuje na ústavní 
smlouvu. V důsledku toho by byl pravděpodobně nutný nový dodatek (schválený 
dvoutřetinovou většinou). Aby se to podařilo, bude vláda nutně potřebovat podporu opozičních 
socialistů. 
 
Na Slovensku se zdá, že třípětinová většina je na dosah ruky. 
 
Zato současná česká vláda je spíš euroskeptická a tak bude při hlasování rozhodující váha 
opozice. 
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5/6 většina 
Tento typ většiny je při přenosu pravomocí (jinak prostá většina) požadován v Dánsku. Konečné 
rozhodnutí v této otázce se očekává na podzim, poté, co text přezkoumá ministerstvo 
spravedlnosti. 
 

*          *          * 
Každopádně vzhledem k mnoha rizikům ratifikačního procesu se budou muset vlády členských 
států zaměřit na to, aby do diskuse zapojily občanskou společnost, která se buď právem nebo 
neprávem v současnosti cítí vyloučena a má pocit, že jí je nasloucháno málo nebo vůbec. Přijetí 
textu vzešlého z mezivládní konference všemi zúčastněnými subjekty bude mít v okamžiku 
hlasování (parlamentu nebo v referendu) rozhodující význam. 
 
K tomu, aby se podařilo pozornost občanů obrátit k demokratickým změnám v textu a postavit 
se všem pokusům o euroskeptickou propagandu, bude nezbytné velké úsilí a vysvětlování. 
Bez toho bude hrozit, že nový text, který je kvůli mnoha prohlášením a výjimkám ještě méně 
čtivý, bude snadnou kořistí odpůrců smlouvy, kteří ji budou moci interpretovat podle své 
libovůle. 
 
V této souvislosti je na Evropském parlamentu, aby zahájil důkladnou diskusi s cílem ukázat 
svou vůli a ochotu naslouchat a více zapojit evropské občany do stanovování pravidel, která se 
na ně pak budou vztahovat. Cíl odpovídá jednotně projevované ochotě obnovit – v období, které 
je pro budování Evropy obtížné – silné pouto mezi občany a jejich institucemi.  
 
V tomto smyslu odpovídá na tuto potřebu evropských občanů vyhledávat informace a být 
informováni iniciativa Agora, kterou Parlament zahájil v červnu 2006. Její cíl je trojí: 

  překonat propast mezi zvolenými zástupci a občany a odstranit tak odstup mezi 
evropskými institucemi a občany Unie; 

  překonat propast mezi různými sektory evropské občanské společnosti, usilovat 
o dohodu mezi občany a jejich volenými zástupci, ale také mezi celými součástmi 
evropské občanské společnosti, které se k sobě po většinu času nehlásí; 

  překonat propast mezi národním egoismem a umožnit tak překročit bariéry, které 
vznikly z nacionalistických reflexů a překročit hranice států, aby se umožnila 
konfrontace rozhodujících aktérů s jejich sousedy. 

Konkrétní důkaz těchto chvályhodných záměrů bude k dispozici na podzim během schůzek 
v rámci iniciativy Agora. 
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