
 y 

OZNÁMENIE

Tematické oddalenie 
pre štrukturálnu a kohéznu politiku 
 

 
 

REFORMNÁ ZMLUVA A JEJ VPLYV 
NA ŠTRUKTURÁLNU A KOHÉZNU POLITIKU: 

POZITÍVNY VÝVOJ PRE EURÓPSKY PARLAMENT 

 

 

SK10.2007 



 



 
 
 
 
 
 

Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky Únie 
 

Tematické oddelenie pre štrukturálnu a kohéznu politiku 
 

REGIONÁLNY ROZVOJ 
 
 
 
 
 
 

REFORMNÁ ZMLUVA A JEJ VPLYV 
NA ŠTRUKTURÁLNU A KOHÉZNU POLITIKU: 

POZITÍVNY VÝVOJ PRE EURÓPSKY PARLAMENT 
 
 
 
 
 
 

OZNÁMENIE 
 
 
 

Obsah: 
 
Toto oznámenie rekapituluje vývoj smerom k novej zmluve a skúma jej vplyv na 
štrukturálnu a kohéznu politiku. Takisto sa zaoberá reakciami a príspevkami hlavných 
subjektov, európskych inštitúcií a zástupcov občianskej spoločnosti: Parlamentu, 
Komisie, Európskej centrálnej banky, Výboru regiónov, Európskej konfederácie 
odborových zväzov, aby sme uvideli len niektoré z nich. Záverom informuje 
o spôsoboch ratifikácie po prijatí konečného textu.   
 

 
 
 
 
P/B/COMM/NT/2007_03     10/10/2007 
 
PE 397.235 SK 



 
Tento dokument je zverejnený v týchto jazykoch:  

- pôvodný jazyk: FR 
- preklady: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV 

 
 
Autorka: Ivana Katsarová 
 Tematické oddelenie pre štrukturálnu a kohéznu politiku 
 Európsky parlament 
 B-1047 Brusel 
 E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rukopis bol dokončený v októbri 2007.  
 
 
Toto oznámenie je k dispozícii na internete:  
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=SK 
 
 
Brusel, Európsky parlament 2007 
 
 
Názory autora, ktoré sú tu vyjadrené, nemusia byť nutne v súlade s oficiálnym stanoviskom Európskeho 
parlamentu.  
 
 
Reprodukcia a preklad sú okrem komerčných účelov povolené, pričom je potrebné uviesť zdroj,  
informáciu o vydavateľovi a zaslať mu jeden exemplár. 
 

mailto:ipoldepb@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=SK


Reformná zmluva a jej vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku 

Obsah 
           
 Strana 
 
Úvod           1 
 
1. Krok smerom k medzivládnej konferencii      2 
 
 1.1. Rozhodnutia prijaté na zasadaní Európskej rady    2 
 
 1.2. Zvolanie a priebeh MVK       3 
 
 1.3. Mandát MVK        3 
 
2. Vplyv budúcej reformnej zmluvy na štrukturálnu  a   
a kohéznu politiku         7 
 
 2.1. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka     8 
 
 2.2. Výbor pre kultúru a vzdelávanie       10 
 
 2.3. Výbor pre regionálny rozvoj       11 
 
 2.4. Výbor pre rybné hospodárstvo       13 
 
 2.5. Výbor pre dopravu a cestovný ruch      14 
 
3. Úloha jednotlivých európskych inštitúcií      15 
 
 3.1. Európsky parlament       15 
 
 3.2. Európska komisia        17 
 
 3.3. Európska centrálna banka      18 
 
4. Stanoviská vypracované inými európskymi inštitúciami  19 
       
 4.1. Výbor regiónov        19 
 
 4.2. Európsky hospodársky a sociálny výbor     20 
 
5. Stanoviská a vyhlásenia občianskej spoločnosti    20 
          
 5.1. Zhromaždenia európskych regiónov     20 
 
 5.2. Európska konfederácia odborových zväzov    21 
 
 5.3. Medzinárodné európske hnutie      21 
 
 5.4. Mladí európski federalisti       21 

PE 397.235 iii



Reformná zmluva a jej vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku 

 
 5.5. Federálna únia         21 
 
 5.6. Skupina Amato         22 
 
 5.7. Európsky univerzitný inštitút vo Florencii     22 
 
6. Názory európskych občanov        23 
 
7. Čo je ešte potrebné urobiť        24 
 

PE 397.235 iv



Reformná zmluva a jej vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku 

Úvod 
 
Dvadsiate prvé storočie pred nás kladie nové výzvy, ako sú globalizácia, energetická 
bezpečnosť, boj proti otepľovaniu klímy, prisťahovalectvo, boj proti terorizmu, ale aj nové 
perspektívy. Európska spoločnosť je kreatívna a je schopná čeliť týmto výzvam. V záujme 
zachovania a upevnenia týchto hodnôt sa však Európa musí prispôsobiť zmenám a pripraviť sa 
na ne. Takisto musí získať prostriedky nato, aby mohla svoje zámery premeniť na skutky.    
 
Členské štáty nemôžu sami čeliť súčasným a budúcim výzvam: tieto výzvy sa môžu účinne 
riešiť len spoločne a na tento účel budú konečne vytvorené nástroje. Toto je poslaním Európskej 
únie a dôvodom, prečo musí mať k dispozícii dobré zmluvy, dobré inštitúcie a dobré pracovné 
metódy.   
 
Inštitúcie a pracovné metódy musia využívať zjednodušený proces rozhodovania, ktorý je 
prispôsobený rýchlym zmenám v súčasnom svete. Musia byť takisto demokratické, pretože 
moderná európska spoločnosť má veľmi veľké očakávania v oblasti legitimity, transparentnosti 
a zodpovednosti. Legitimita európskeho projektu sa musí zakladať nielen na činoch, ale aj na 
jeho spôsobe fungovania.  
 
Hoci bola ústavná zmluva ratifikovaná vo väčšine členských štátov, nepodarilo sa ju prijať 
jednomyseľne. Obdobie úvah, ktoré z toho vyplynulo, však slúžilo Európskej únii ako odrazový 
mostík pre formulovanie nových možných smerov.  
 
Vzhľadom na zablokovanie ratifikačného procesu ústavnej zmluvy, bolo naliehavé  reformovať 
spôsob fungovania Európy.  
 
Začali sa rôzne etapy smerujúce k inštitucionálnemu usporiadaniu, či už ide o rámec prijatý 
Európskou radou v júni 2006, Berlínsku deklaráciu z marca 2007 alebo o globálnu dohodu z 
júna 2007 o prvkoch, ktoré je potrebné reformovať. EÚ zároveň potvrdila európskym občanom, 
že je odhodlaná reformovať svoje politiky v oblasti hospodárskeho rastu, ako aj v oblasti 
vytvárania pracovných miest, energetiky, klimatických zmien a inovácie.   
 
Európska rada z júna 2007 rozhodla po období politických konzultácii zvolať medzivládnu 
konferenciu (MVK) v júli 2007. Na tento účel bol schválený presný mandát, aby sa vymedzili 
jednotlivé prvky reformy. MVK tak bude mať za úlohu prijať text zmluvy, aby sa posilnila 
účinnosť a demokratická legitimita rozšírenej Únie a zlepšila sa  súdržnosť pri jej vonkajšej 
činnosti.  
 
Toto oznámenie rekapituluje vývoj smerom k novej zmluve a skúma jej vplyv na štrukturálnu a 
kohéznu politiku. Takisto sa zaoberá reakciami a príspevkami hlavných subjektov, európskych 
inštitúcií a zástupcov občianskej spoločnosti: Parlamentu, Komisie, Európskej centrálnej banky, 
Výboru regiónov, Európskej konfederácie odborových zväzov, aby sme uvideli len niektoré z 
nich.  
 
 Záverom informuje o spôsoboch ratifikácie po prijatí konečného textu.   
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1.  Krok smerom k medzivládnej konferencii  
 
Príspevok Európskeho parlamentu k zasadaniu Európskej rady 21. - 22. júna  2007 bol 
predložený vo forme správy Elmara Broka1 a Enriqueho Barona Crespa2 o „Pokračovaní 
ústavného procesu EÚ“. Táto správa bola prijatá veľkou väčšinou 7. júna 2007.  
 
Hlavným odkazom správy je, že Európsky parlament sa postaví proti každému návrhu novej 
zmluvy, ktorý nebude posilňovať demokraciu, transparentnosť a práva občanov. Poslanci 
opakovane podporili obsah a podstatu ústavnej zmluvy, ktoré chcú zachovať. Európsky 
parlament výslovne žiadal, aby zostali zachované všetky základné zásady, vrátane dvojitého 
charakteru Únie (únia štátov a občanov, nadradenosť európskeho práva, nová typológia aktov 
a postupov, hierarchia noriem a postavenie EÚ ako právneho subjektu). Poslanci takisto žiadali, 
aby zostala zachovaná Charta základných práv a jej právne záväzný charakter.    
 
Parlament okrem toho žiada, aby sa v budúcej zmluve zohľadnili „základné otázky“, ktoré z nej 
boli vyňaté počas obdobia úvah a aby boli objasnené ďalšie otázky, ktoré už boli obsiahnuté v 
ústavnej zmluve, ako napr.: boj proti klimatickým zmenám, európska solidarita v oblasti 
energetiky, koherentná migračná politika, európsky sociálny model v kontexte demografických 
zmien a globalizácie, boj proti terorizmu, dialóg medzi civilizáciami, spoločné účinné 
mechanizmy pre koordináciu hospodárskych politík v eurozóne (pričom je potrebné v súlade so 
zmluvami zachovať úlohu Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky), kritériá 
výberu a prístupové procesy k Únii.  
 
Okrem toho poslanci pripomenuli, že Európsky parlament „ako jediná inštitúcia Európskej únie 
volená priamym všeobecným hlasovaním“ musí byť v plnej miere a na všetkých úrovniach 
prizvaná k prácam MVK, a to „vo väčšej miere ako počas MVK v rokoch 2003 a 2004“.    
 
Tento odkaz bol posilnený prostredníctvom spoločnej výzvy Európskeho parlamentu 
a národných parlamentov 27 členských štátov EÚ, ktorých zástupcovia sa stretli 12. júna 2007 
v Bruseli, aby od Európskej rady rokujúcej v Bruseli 21. - 22. júna o budúcej zmluve o EÚ, 
žiadali zachovanie podstaty ústavnej zmluvy. Pri príležitosti tejto tretej spoločnej parlamentnej 
konferencie nazvanej „Budúcnosť Európy: spolu .... ale ako?“, poslanci parlamentov členských 
štátov takisto výslovne žiadali, aby sa dodržiavala subsidiarita a proporcionalita a vyslovili sa za 
väčšiu kontrolnú úlohu národných parlamentov v legislatívnom procese Spoločenstva, pričom 
ale nežiadali viac, ako bolo pôvodne stanovené v návrhu ústavnej zmluvy.  
 
1.1.  Rozhodnutia prijaté na zasadaní Európskej rady   
 
Rokovania predchádzajúce zasadaniu Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 21. - 22. júna 2007, 
boli dlhé a ťažké, ale nakoniec sa podarilo dosiahnuť dohodu o zvolaní a mandáte MVK, ktorej 
úlohou je dokončiť a prijať novú Zmluvu o EÚ. Rokovania s Poľskom o otázke dvojitej väčšiny 
boli mimoriadne napäté. Všetci účastníci museli urobiť ústupky, ale nemecké predsedníctvo 
(pod vedením pani kancelárky Angely Merkelovej) dokázalo zabrániť tomu, aby rozhovory 
neuviazli v slepej uličke, a otvorilo cestu k novej zmluve posilňujúcej efektívnosť EÚ.  
 

                                                 
1 člen Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati) a Európskych demokratov 
2 člen Európskej socialistickej strany 
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Európska rada sa dohodla, že po dvoch rokoch neistoty v procese reformy zmlúv, nadišiel čas, 
aby sa táto otázka v záujme ďalšieho pokroku vyriešila. Obdobie úvah medzičasom umožnilo 
viesť rozsiahlu verejnú diskusiu a prispelo k príprave terénu na dosiahnutie riešenia.   
 
Za týmto účelom Európska rada vyzvala budúce predsedníctvo (portugalské), aby do konca júla 
2007 zvolalo MVK, hneď ako budú splnené právne požiadavky.      
 
1.2.  Zvolanie a priebeh MVK  
 
MVK musí pracovať v súlade s mandátom, ktorý dostala od Európskej rady. Začala sa 23. júla 
2007 a reformnú zmluvu o EÚ by mala prijať s veľkou pravdepodobnosťou na neformálnej 
schôdzi Rady 18. - 19. októbra 2004 v Lisabone alebo v každom prípade do konca roku 2007, 
aby zostal dostatok času nato, aby zmluva, ktorá vznikne, bola ratifikovaná pred voľbami do 
Európskeho parlamentu  v júni 2009.   
 
MVK bude prebiehať pod vedením hláv štátov alebo predsedov vlád, ktorým budú pomáhať 
členovia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy. Na práci konferencie sa bude 
zúčastňovať aj zástupca Komisie. Európsky parlament a jeho traja zástupcovia (Elmar Brok3 , 
Enrique Baron Crespo4 , Andrew Duff5 )budú úzko a konkrétne spolupracovať na prácach 
konferencie. Predseda Európskeho parlamentu pán Hans-Gert Pöttering sa bude môcť 
zúčastňovať na schôdzach MVK na úrovni hláv štátov a predsedov vlád. Generálny sekretariát 
Rady bude zabezpečovať prácu sekretariátu konferencie.  
 
Úlohou právnych odborníkov (dvaja odborníci v každej delegácii) bude vypracovať návrh textu.  
Títo odborníci sa potom budú pravidelne stretávať od posledného augustového týždňa, aby 
podrobnejšie revidovali text pred diskusiou na neformálnej schôdzi, tzv. „Gymnichom“, ktorá sa 
bude konať 7. - 8. septembra 2007 vo Viana do Castelo v Portugalsku predtým, ako ministri 
začnú rokovať o závažnejších bodoch.   
 
Aj keď hlavnú časť práce MVK bude riadiť skupina právnikov, portugalské predsedníctvo si 
želá, aby táto MVK bola otvorená a transparentná, pretože ide o proces, ktorého adresátmi sú 
nielen členské štáty a inštitúcie, ale aj občania. Z toho dôvodu sa budú všetky dokumenty MVK 
zverejňovať na internetovej stránke portugalského predsedníctva:  www.eu2007.pt. 
 
1.3.  Mandát MVK 
 
Európska rada z júna 2007 schválila presný mandát, ktorý je výsledkom starostlivo 
vypracovaného kompromisu, ktorý zaručuje, že MVK bude viac technická ako politická, a že 
nebude možné predložiť žiadnu dodatočnú požiadavku. Súčasne s mnohými pozitívnymi 
prvkami tento kompromis znamená, že niektoré zmeny prijaté na MVK v roku 2004 neboli 
zachované, a že pre jednotlivé členské štáty sa odsúhlasil určitý počet výnimiek.Vypustenie 
niekoľkých prvkov, z ktorých majú niektoré len symbolický charakter (vlajka, hymna a mena 
EÚ), ako aj zmeny zhoršujúce čitateľnosť textu zmluvy, predstavujú prvky, ktoré sú potrebné na 
to, aby bola celková zmluva schválená všetkými členskými štátmi.   
 
Podľa Angely Merkelovej bol samit úspešný nielen preto, že umožnil, aby vznikla dohoda o 
budúcej zmluve, „ktorá zachováva podstatu európskej ústavy“, ale aj preto, lebo sa podarilo 
                                                 
3 pozri vyššie 
4 pozri vyššie 
5 člen Aliancie demokratov a liberálov pre Európu 
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úspešne zabrániť nezhodám, ktoré by podľa nej spôsobili „stratu dôvery“ a v dôsledku ktorých 
by v Európe vznikli hlboké deliace čiary.    
 
Portugalské predsedníctvo prostredníctvom svojho ministra zahraničných vecí a súčasného 
predsedu Rady EÚ Luisa Amada vyhlásilo, že počas MVK sa bude „prísne dodržiavať prijatý 
mandát“, ktorý predstavuje „základňu a výlučný rámec pre prácu MVK“.   
 
Jednomyseľne schválený mandát MVK je v skutočnosti niečo oveľa viac ako len mandát. 
Presne a podrobne stanovuje obsah novej zmluvy.  Pri pozornom čítaní záverov predsedníctva je 
teda možné oboznámiť sa s obsahom reformnej zmluvy. Tu sú hlavné prvky dohody (všetky sa 
môžu uplatňovať dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda za normálnych okolností v roku 
2009, s výnimkou dvojitej väčšiny):  
 
Všeobecné pripomienky. Budúcou zmluvou sa menia a dopĺňajú dve súčasné zmluvy:  súčasná 
Zmluva o Európskej únii, ktorej názov zostáva zachovaný a „Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva“, ktorej nový názov bude „Zmluva o fungovaní Európskej únie“ (slovo 
„Spoločenstvo“ sa všade nahradí „Úniou“). Tieto dve zmluvy nebudú mať ústavný charakter.   
Terminológia, ktorá sa v nich použije, bude odrážať túto zmenu:  nebude sa používať termín 
„ústava“, „minister zahraničných vecí Únie“ sa bude volať „vysoký splnomocnenec Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“ a namiesto termínov „zákon“ a „rámcový zákon“ sa 
budú naďalej používať súčasné termíny „nariadenie“, „smernica“ a „rozhodnutie“.   

Upravené zmluvy takisto nebudú obsahovať žiadny článok odkazujúci na symboly EÚ ako sú 
vlajka, hymna alebo mena.   

Pokiaľ ide o nadradenosť práva EÚ, MVK prijme vyhlásenie o judikatúre Súdneho dvora EÚ.  
Článok o nadradenosti práva Únie nebude zapracovaný do Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ale MVK prijme nasledovné vyhlásenie (č. 72), ku ktorému bude priložené stanovisko Právneho 
servisu Rady:    

„Konferencia pripomína, že v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ majú zmluvy a 
právo prijaté Úniou na základe zmlúv prednosť pred právom členských štátov za podmienok 
ustanovených v uvedenej judikatúre Súdneho dvora EÚ.  
 

Stanovisko Právneho servisu Rady 
z 22. júna 2007 

Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že prednosť práva Spoločenstva je základnou zásadou 
tohto práva. Podľa Súdneho dvora táto zásada je obsiahnutá v osobitnom charaktere 
Európskeho spoločenstva. V čase vynesenia prvého rozhodnutia tejto zavedenej judikatúry 
(rozhodnutie z 15. júla 1964 č. 6/64 vo veci Costa/ENEL sa v zmluve prednosť práva 
nespomínala.   Dnes je situácia rovnaká. Skutočnosť, že zásada prednosti nebude uvedená v 
budúcej zmluve, žiadnym spôsobom nemení existenciu tejto zásady ani existujúcu judikatúru 
Súdneho dvora.“ 
Charta základných práv. Aj keď úplný text charty nebude uvedený v zmluve, charta bude mať 
záväzný charakter v celej EÚ, okrem Spojeného kráľovstva a Poľska. Okrem toho bude 
doplnená o jednostranné vyhlásenie Poľska (č. 51):  

„Charta nijakým spôsobom neovplyvňuje právo členských štátov vykonávať zákonodarnú 
činnosť v oblasti verejnej morálky, rodinného práva, ochrany ľudskej dôstojnosti a 
rešpektovania ľudskej, fyzickej a morálnej integrity.“ 
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Na žiadosť delegácií týchto dvoch krajín protokol č. 7 spresňuje, že:  

  touto chartou sa nerozširuje kompetencia Európskeho súdneho dvora, ani iného súdu 
Poľska alebo Spojeného kráľovstva, aby konštatoval, že zákony alebo postupy Poľska 
alebo Spojeného kráľovstva nie sú v súlade so základnými právami, slobodami a  
zásadami charty;  

  nič v charte nemôže vytvárať žalovateľné práva uplatniteľné v Poľsku alebo 
v Spojenom kráľovstve, okrem prípadov, ktoré sú ustanovené v súvislosti s takýmito 
právami vo vnútroštátnom práve Poľska a Spojeného kráľovstva;  

  
 v rozsahu, v ktorom akékoľvek ustanovenie tejto charty odkazuje na vnútroštátne 

zákony a postupy, sa toto ustanovenie v Poľsku a Spojenom kráľovstve uplatňuje len v 
rozsahu, v akom sa práva či zásady, ktoré obsahuje, uznávajú v práve či praxi Poľska 
alebo Spojeného kráľovstva.  

 
Právni odborníci, ktorí pripravujú konečnú verziu návrhu, nakoniec dospeli ku konsenzu. Úplný 
text charty bude zverejnený v Úradnom vestníku EÚ s odkazom v zmluve na túto publikáciu.   
Chartu slávnostne vyhlásia predsedovia troch inštitúcií (Rada, Komisia, Európsky parlament) 
pred podpisom zmluvy. Britské a poľské výnimky z uplatňovania charty na ich území budú 
zapracované do protokolov.  
 
Ustanovenia o inštitúciách. Inštitucionálne zmeny prijaté na MVK v roku 2004 budú 
zapracované čiastočne do Zmluvy o EÚ a čiastočne do Zmluvy o fungovaní EÚ.   
 
Nová hlava III v Zmluve o EÚ poskytne celkový prehľad o inštitucionálnom systéme a zhrnie 
úpravy, ktoré boli vykonané v súčasnom systéme, či už v článkoch o inštitúciách Únie, o 
Európskom parlamente (nové zloženie), Európskej rade (transformácia na inštitúciu, vrátane 
spôsobov hlasovania na základe dvojitej väčšiny a zmeny v systéme polročného predsedníctva 
Rady s možnosťou jeho úpravy), Európskej komisii (nové zloženie a posilnenie úlohy jej 
predsedu), ministrovi zahraničných vecí Únie (vytvorenie novej funkcie, ktorá bude mať názov 
„Vysoký splnomocnenec Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“) a o Súdnom dvore 
EÚ.   
 
Rozšírenie postupu spolurozhodovania. Zvýšeným využívaním spolurozhodovania (počet 
oblastí sa zvýši z 37 na 86) sa Európsky parlament zrovnoprávni s Radou vo väčšine legislatívy 
Spoločenstva.  Spolurozhodovanie sa bude využívať v niektorých kľúčových oblastiach, ako sú 
sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť. Parlament dostane takisto nové dôležité právomoci 
týkajúce sa rozpočtu a medzinárodných dohôd.   
Rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Kvalifikovaná väčšina sa stane pravidlom 
v 51 dodatočných oblastiach, ako sú napríklad súdna a policajná spolupráca, vzdelávanie 
a hospodárska politika. Jednomyseľnosť zostane zachovaná v oblasti zahraničnej politiky, 
sociálneho zabezpečenia, daňového systému a kultúry. Veľká Británia dostala výnimku pre 
súdnu a policajnú spoluprácu.  
 
Dvojitá väčšina. Riešenie, ktoré bolo nakoniec prijaté stanovuje niekoľko fáz predtým, ako sa 
začne definitívne uplatňovať dvojitá väčšina (55 % členských štátov, ktoré predstavujú najmenej 
65 % obyvateľstva EÚ) v roku 2017:   

  zachovanie ustanovení Zmluvy z Nice (váženie hlasov) do 31. októbra 2014;  
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  následne prechodné obdobie od 1. novembra 2014 do 31. marca 2017, počas ktorého sa 
bude uplatňovať dvojitá väčšina, okrem prípadu, ak členský štát požiada o uplatnenie 
ustanovení Zmluvy z Nice.   

Okrem toho, do 31. marca 2017 sa členský štát bude môcť odvolať na „Ioanninský kompromis“.  
Tento kompromis, ktorý bol prijatý v roku 1994, umožňuje, aby predsedníctvo požiadalo o nové 
prerokovanie textu, ak s ním určitý počet členských štátov nesúhlasí a ak sa tieto členské štáty 
blížia k blokujúcej menšine, ale ju nedosahujú. Od 1. apríla 2017 sa bude v porovnaní 
s prechodným obdobím ľahšie uplatňovať dvojitá väčšina s možnosťou odvolania sa na 
„Ioanninský kompromis“.  
 
Stále predsedníctvo. Menovanie predsedu Európskej rady, ktorý bude predsedať Únii s dva a 
polročným mandátom, ktorý je možné raz obnoviť. Táto nová inštitúcia ukončí systém 
rotujúceho predsedníctva. Funkcia predsedu bude nezlučiteľná so všetkými ostatnými funkciami 
na vnútroštátnej úrovni. 
 
Vysoký splnomocnenec EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Na žiadosť viacerých 
krajín (Spojené kráľovstvo, Holandsko, Česká republika) sa vypustil názov „európsky minister“.  
Budúci „vysoký splnomocnenec“ bude plniť funkcie, ktoré doteraz vykonávali Vysoký 
predstaviteľ  pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a európsky komisár pre vonkajšie 
vzťahy. Bude podpredsedom Komisie a bude predsedať Rade pre všeobecné veci.  
 
Rozšírená spolupráca, vonkajšie činnosti, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika.   
Ustanovenia o „rozšírenej spolupráci“ boli vylepšené a takúto spoluprácu bude môcť iniciovať 
deväť členských štátov, aj keď počet členských štátov presiahne 27. Pri vstupe nových  
účastníkov sa budú uplatňovať postupy Spoločenstva, okrem prípadov rozšírenej spolupráce 
v oblasti obrany.     
 
MVK sa okrem toho dohodne na tomto vyhlásení (č. 30): „Konferencia zdôrazňuje, že 
ustanovenia Zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky vrátane vytvorenia novej pozície vysokého splnomocnenca Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a vytvorenie Útvaru pre vonkajšiu činnosť nemajú vplyv na zodpovednosti 
členských štátov v ich súčasnej podobe pri formulovaní a vykonávaní ich zahraničnej politiky, 
ani na ich národné zastúpenie v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách.  
 
Konferencia taktiež pripomína, že ustanovenia, ktorými sa upravuje spoločná bezpečnostná a 
obranná politika, sa nedotýkajú osobitného charakteru bezpečnostnej a obrannej politiky 
členských štátov. Zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty zostanú pri udržiavaní medzinárodného 
mieru a bezpečnosti viazané ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov a najmä 
primárnou zodpovednosťou Bezpečnostnej rady a jej členov.“  
 
Takisto bude jasne určené, že spoločná zahraničná a bezpečnostná politika podlieha osobitným 
pravidlám a postupom.  Bude stanovený aj právny základ pre ochranu osobných údajov v oblasti 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ak členské štáty spracovávajú tieto údaje pri 
výkone činností vyplývajúcich zo spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky alebo 
európskej bezpečnostnej obrannej politiky, ako aj z prenosu týchto údajov. 
 
Justičná spolupráca. V kapitole o justičnej spolupráci v občianskych veciach sa zmení a doplní 
článok o takejto spolupráci, aby sa zabezpečila úloha národných parlamentov v rámci  
„preklenujúceho ustanovenia“ v oblasti rodinného práva.  
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V kapitolách o justičnej spolupráci v trestných veciach a o policajnej spolupráci sa do článkov 
o vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí, o minimálnych pravidlách týkajúcich sa definície 
trestných činov a priestupkov, o Európskej prokuratúre a policajnej spolupráci, zapracuje nový 
mechanizmus, ktorý umožní  niektorým členským štátom  pokročiť v danom prípade, pričom 
ostatné členské štáty sa na ňom nemusia zúčastňovať.   
 
Okrem toho sa rozšíri rozsah platnosti Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska 
(1997), aby sa do neho, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, za rovnakých podmienok zapracovali  
kapitoly o justičnej spolupráci v trestných veciach a o  policajnej spolupráci.  
 
Vymedzenie právomocí. MVK sa dohodne na vyhlásení (č. 28) o vymedzení právomocí, podľa 
ktorého „...ak Únia prijíma opatrenia v istej oblasti, rozsah takéhoto výkonu právomoci zahŕňa 
len tie prvky, ktoré sa upravujú dotknutým aktom Únie, a teda nezahŕňa celú oblasť. Ak sa 
zmluvami prenesie na Úniu v určitej oblasti právomoc, ktorú vykonáva spoločne s členskými 
štátmi, členské štáty v tejto oblasti vykonávajú svoju právomoc v rozsahu, v akom Únia svoju 
právomoc nevykonala alebo sa rozhodla, že ju prestane vykonávať. Posledná spomenutá 
situácia nastane, ak príslušné inštitúcie EÚ rozhodnú o zrušení legislatívneho aktu najmä s 
cieľom lepšie zabezpečiť trvalé dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality.“  
 
Okrem toho bude v prílohe priložený protokol (č. 8) o zdieľaných právomociach. Bude najmä 
upresňovať, že „...ak Únia prijíma opatrenia v istej oblasti, rozsah takéhoto výkonu právomoci 
zahŕňa len tie prvky, ktoré sa upravujú dotknutým aktom Únie, a teda nezahŕňa celú oblasť.“ 
 
Kontrola dodržiavania subsidiarity národnými parlamentmi. Národné parlamenty budú mať 
k dispozícii mechanizmus včasného varovania (posilnený v porovnaní s ústavnou zmluvou), aby 
mohli vzniesť námietky voči návrhom európskej legislatívy, ktoré podľa nich nie sú v súlade so 
zásadou subsidiarity. Lehota na predloženie odôvodneného stanoviska k tejto téme sa tak zmení 
zo šiestich na osem týždňov. Európska komisia bude musieť opätovne posúdiť všetky projekty, 
voči ktorým národné parlamenty vzniesli námietky jednoduchou väčšinou hlasov. Takto bude 
môcť Komisia stiahnuť, ponechať alebo zmeniť a doplniť svoj návrh. Ak sa rozhodne ponechať 
návrh, voči ktorému bola vznesená námietka, bude musieť odôvodniť svoje rozhodnutie 
v odôvodnenom stanovisku. Toto odôvodnené stanovisko, ako aj odôvodnené stanoviská 
národných parlamentov sa budú musieť postúpiť zákonodarcovi Únie, aby sa vzali do úvahy 
v rámci legislatívneho postupu.  
 
Týmto sa naštartuje osobitný postup. Predtým, ako sa skončí prvé čítanie v rámci riadneho 
legislatívneho postupu, zákonodarca (Rada a Parlament) posúdi, či je legislatívny návrh 
zlučiteľný so zásadou subsidiarity, najmä vzhľadom na dôvody, na ktoré sa odvoláva a ktoré 
zdieľa väčšina národných parlamentov, ako aj vzhľadom na odôvodnené stanovisko Komisie. 
Ak sa zákonodarca na základe 55 % väčšiny členov Rady alebo na základe väčšiny hlasov 
v Európskom parlamente domnieva, že návrh nie je zlučiteľný so zásadou subsidiarity, 
v posudzovaní legislatívneho návrhu sa nepokračuje.  
 
Doložka flexibility. K článku týkajúcemu sa tejto doložky sa doplní odsek, ktorý stanovuje, že 
tento článok nemôže slúžiť ako základ pre dosiahnutie cieľa vyplývajúceho zo spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky.  
 
MVK sa takisto dohodne na tomto vyhlásení (č. 37): „Konferencia zdôrazňuje, že v súlade s 
ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie je článok neoddeliteľnou súčasťou 
inštitucionálneho systému, ktorý je založený na zásade prenesenia právomocí, a nemôže slúžiť 
ako základ pre rozširovanie rozsahu právomocí Únie nad všeobecný rámec vytvorený 
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ustanoveniami zmlúv ako celku, a najmä tými, ktoré vymedzujú úlohy a činnosti Únie. V každom 
prípade tento článok nemožno použiť ako základ pre prijatie ustanovení, ktorých účinkom by 
bola v podstate zmena a doplnenie zmlúv bez toho, aby prebehol postup, ktorý na tento účel 
ustanovujú.“ 
 
Služby všeobecného záujmu.  Protokol č. 9 o tejto otázke:  

  uznáva zásadu univerzálneho prístupu k službám všeobecného hospodárskeho záujmu, 
ako aj ich základnú úlohu a „široké právomoci“ národných, regionálnych a miestnych 
orgánov v tejto oblasti; 

  spresňuje, že európske zmluvy „nemajú nijaký vplyv na právomoci členských štátov 
týkajúce sa verejného záujmu nehospodárskeho charakteru.“ Toto spresnenie objasňuje 
problém, ktorý sa považuje za základný pre európsky spoločenský model.  

 
Energetická bezpečnosť. K článku o opatreniach v prípade vážnych ťažkostí v zásobovaní 
niektorými výrobkami sa doplní odkaz na solidaritu medzi členskými štátmi a v osobitnom 
prípade o energii.   
 
Takisto sa doplní nový bod o podpore prepojenia energetických sietí.  
 
Klimatické zmeny. Uvedie sa nový odkaz na osobitnú potrebu boja proti klimatickým zmenám 
prostredníctvom opatrení uskutočnených na medzinárodnej úrovni.  
 
Záverečné ustanovenia. Európska únia bude právnym subjektom, ale MVK sa v tejto súvislosti 
dohodne na nasledovnom vyhlásení (č. 32): „Konferencia potvrdzuje, že skutočnosť, že 
Európska únia má právnu subjektivitu, Úniu nijakým spôsobom neoprávňuje vykonávať 
zákonodarnú činnosť alebo konať nad rámec kompetencií, ktoré na ňu v zmluvách preniesli 
členské štáty.“ 
 
Zapracujú sa články o dobrovoľnom vystúpení členského štátu z Únie a o postupe revízie.   
 
V článku o podmienkach prípustnosti a postupe pristúpenia k Únii sa odkaz na zásady nahradí 
odkazom na hodnoty Únie a doplní sa záväzok podporovať takéto hodnoty, povinnosť 
informovať Európsky parlament a národné parlamenty o žiadosti o pristúpení k Únii, ako aj 
odkaz zohľadniť podmienky prípustnosti dohodnuté s Európskou radou.   
 
 
2. Vplyv reformnej zmluvy na štrukturálnu a kohéznu politiku 
 
Nadobudnutie účinnosti reformnej zmluvy bude predstavovať najväčší prevrat od podpísania 
Rímskej zmluvy. Nová zmluva obsahuje množstvo noviniek, ktoré budú mať nesporný vplyv na 
činnosť Európskeho parlamentu všeobecne, a najmä na činnosť parlamentných výborov. 
Niektoré z týchto noviniek budú mať celoplošné následky, zatiaľ čo iné budú mať skôr 
sektorový charakter. 
 
Treba skonštatovať, že zmeny niektorých legislatívnych postupov budú mať priamy vplyv na 
zvyšovanie normatívnej činnosti Európskeho parlamentu. Reformná zmluva tak potvrdzuje 
spolurozhodovanie ako riadny legislatívny postup. V zmluve nejde zďaleka len o zmenu 
terminológie. Bude vyjadrovať skutočnosť bezprecedentného rozšírenia tohto postupu, ktorý sa 
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bude odteraz používať pri väčšine legislatívnych aktov. Počet právnych základov, ktoré budú 
podliehať postupu spolurozhodovania, sa zvýši z 37 na 86. 
 
Rozšírenie kvalifikovanej väčšiny a spolurozhodovania, zavedenie nových špecifických 
právnych základov vo viacerých sektoroch a vytvorenie delegovaných aktov sú práve prvkami, 
ktoré majú rozšíriť činnosť parlamentných výborov zodpovedných za štrukturálnu a kohéznu 
politiku6.  
 
Aj keď väčšina komentátorov spája rozšírenú spoluprácu (možnosť minimálne 9 členských 
štátov napredovať intenzívnejšie v kľúčových oblastiach politík) s policajnou a justičnou 
spoluprácou a s obrannou politikou, nie je nemožné, aby sa niektoré členské štáty rozhodli 
využívať túto možnosť v určitých oblastiach štrukturálnej a kohéznej politiky. 
 
Nová zmluva zavádza okrem iného takzvané „preklenovacie“ ustanovenia, ktoré umožnia 
rozšíriť rozsah pôsobnosti hlasovania kvalifikovanou väčšinou a riadneho legislatívneho 
postupu. V otázke legislatívneho postupu tak bude odteraz možné nahradiť osobitné  legislatívne 
postupy riadnym legislatívnym postupom bez toho, aby sa musel uplatniť mechanizmus 
medzivládnej konferencie, ktorý by znamenal ratifikáciu všetkými štátmi.  
 
Všeobecné preklenovacie ustanovenie umožňuje, že Európska rada môže po získaní súhlasu 
Európskeho parlamentu jednomyseľne schváliť použitie riadneho legislatívneho postupu pre 
všetky existujúce právne základy pod podmienkou, že žiaden národný parlament proti tomu 
nevznesie do šiestich mesiacov námietku. 
 
Zmluva ustanovuje aj špecifické preklenovacie ustanovenia, ktoré existujú aj dnes v oblasti 
sociálnej politiky, životného prostredia a rodinného práva. V týchto prípadoch bude na Rade, 
aby po konzultovaní s Parlamentom jednomyseľne rozhodla. Národné parlamenty teda nebudú 
zapojené do aktivácie týchto preklenovacích ustanovení.  
 
Tieto preklenovacie ustanovenia predstavujú jednu z najdôležitejších inovácií zmluvy. 
Umožňujú nielen rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ale aj rozšírenie úlohy 
Európskeho parlamentu v oblastiach, kde zatiaľ nemá rovnoprávne postavenie s Radou. 
 
2.1.  Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
 
Zvýšenie právomocí Európskeho parlamentu sa nebude týkať rovnakým spôsobom všetkých 
výborov, ktoré majú na starosti štrukturálnu a kohéznu politiku.  V oblasti poľnohospodárstva 
a rybného hospodárstva (ako uvidíme neskôr) dôjde z dôvodu zavedenia postupu 
spolurozhodovania, v budúcnosti označovaného ako riadny legislatívny postup, k 
najvýznamnejším zmenám postupu.  
 
Ak reformná zmluva nadobudne účinnosť, všetky základné rozhodnutia v oblasti spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) budú podliehať spolurozhodovaniu  Európskeho parlamentu 

                                                 
6  Ide hlavne o nasledujúce výbory : poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, kultúra a vzdelávanie, regionálny rozvoj, 
rybné hospodárstvo, doprava a cestovný ruch. Týmto výborom pomôže zavedenia 4 právnych základov pre riadny 
legislatívny postup: 1 pre poľnohospodárstvo, 1 pre regionálnu politiku, 1 pre rybné hospodárstvo a 1 pre dopravu. 
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(ZFEÚ7, čl. 37, ods. 2a). Je však potrebné mierniť tento optimizmus, pretože Parlament zároveň 
stratí doterajšiu právomoc byť konzultovaný v prípade európskych nariadení a rozhodnutí o 
takých dôležitých otázkach pre SPP, akými sú stanovovanie cien, podpory a opatrení na 
kontrolu ponuky (ZFEÚ, čl. 37, ods. 2a):  
„Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci a 
množstvových obmedzení...“ 
 
Druhou veľkou zmenou, ktorá nastane v oblasti poľnohospodárstva je, že už prestane byť 
výlučnou právomocou Únie a stane sa zdieľanou právomocou Únie a členských štátov (ZFEÚ, 
čl. 4, ods. 2d), čo zaručí väčší rešpekt voči zásade subsidiarity. Z toho vyplynie priaznivejšie 
postavenie SPP v inštitucionálnej štruktúre. 
 
Čo sa týka rozpočtových ustanovení, reformná zmluva prinesie dlho očakávanú zmenu 
klasifikácie prostriedkov:  odstráni sa rozdiel medzi povinnými a nepovinnými výdavkami. Toto 
formálne rozlišovanie vyplývajúce z platných zmlúv malo priamy vplyv na SPP  a prakticky sa 
zhodovalo s dvoma existujúcimi piliermi (obchodná politika na jednej strane a politika rozvoja 
vidieka na strane druhej). Význam tejto zmeny sa ešte ukáže v budúcich diskusiách o ročných 
rozpočtoch. 
 
Na druhej strane môžeme oprávnene ľutovať, že ciele SPP stanovené pred viac ako  
polstoročím, boli v čl. 33 ods. 1 (ZFEÚ) prevzaté bez zmien: 

a)  zvyšovať poľnohospodársku produktivitu podporovaním technického pokroku a 
zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálnym 
využívaním výrobných faktorov, najmä pracovnej sily; 

b) zabezpečovať primeranú životnú úroveň poľnohospodárskeho obyvateľstva,najmä 
zvyšovaním individuálnych príjmov osôb pracujúcich v poľnohospodárstve; 

c) stabilizovať trhy; 

d) zabezpečovať dostupnosť dodávok; 

e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny.  
 
Táto zastaraná definícia evidentne neobsahuje väčšinu prvkov novej SPP, ako sú: priorita cieľa 
stability výnosov, dôležitosť rozvoja vidieka, mechanizmy a princípy platné v oblasti obchodnej 
politiky (oddelenie pomoci od objemu produkcie,  ekologická podmienenosť, modulácia, 
finančná disciplína, flexibilita v spravovaní), uznanie multifunkčnej povahy poľnohospodárstva, 
nové požiadavky spoločnosti na  poľnohospodárstvo (ochrana spotrebiteľa, ochrana životného 
prostredia, biodiverzita, ochrana dobrých životných podmienok zvierat), potrebná kompatibilita 
SPP s mnohostranným prístupom (WTO) a preferenčné dohody (MERCOSUR, ACP, 
EUROMED). 
 
Je zrejmé, že je naďalej potrebné intenzívne uvažovať o tomto bode, aby sa stanovili nové ciele, 
ktoré budú lepšie zodpovedať bezprecedentnému rozvoju poľnohospodárstva za posledných 50 
rokov. Jedným z hlavných dôvodov nedostatočnej vôle zmeniť kapitolu o poľnohospodárstve 
boli nepochybne existujúce názorové rozdiely Rady a ostatných inštitúcií na koncepciu novej 
SPP. Zostáva len dúfať, že táto tak očakávaná zmena sa uskutoční počas budúcej revízie. 

                                                 
7 Budúca reformná zmluva zmení a doplní dve súčasné zmluvy:  súčasnú zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), ktorej 
názov zostane zachovaný, a „Zmluva o založení Európskeho spoločenstva“, ktorá sa stane „Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie“ (ZFEÚ). 
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2.2.  Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
 
Kultúrna politika prijala právne základy dosť neskoro s Maastrichtskou zmluvou, ale reformná 
zmluva poskytne nový impulz kultúre, pričom prispeje k obohateniu činnosti Spoločenstva 
prostredníctvom kultúrneho rozmeru.  
 
Už v preambule zmluvy sa spomína kultúra, upresňujúc, že sa inšpiruje „kultúrnym, 
náboženským a humanistickým dedičstvom Európy.“ 
 
V čl. 3 ods. 3 zmluvy sa rešpektovanie „kultúrnej a jazykovej rôznorodosti“ a „zachovanie 
a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva“ uvádzajú medzi cieľmi Únie.  
 
Kultúra je jednou z oblastí, v ktorých má Únia právomoc vykonávať činnosti, ktorými 
podporuje, koordinuje alebo dopĺňa činnosti členských štátov, bez toho aby nahradila ich 
právomoci v týchto oblastiach (ZFEÚ, čl. 6e). Samozrejme, že nejde o rozvoj harmonizačnej 
politiky, ktorá by odporovala cieľom kultúrnej rôznorodosti v rámci EÚ, ale o posilnenie 
rozvoja kultúrnej spolupráce na úrovni Spoločenstva (ZFEÚ, čl. 151, ods. 2).  
 
„Činnosť Únie sa zameriava na podporu spolupráce medzi členskými štátmi a v prípade potreby 
na podporu a na dopĺňanie ich činnosti v týchto oblastiach:  

a)  zlepšovanie znalostí a šírenia kultúry a dejín európskych národov;  

b)  zachovávanie a ochrana kultúrneho dedičstva európskeho významu;  
c)  nekomerčné kultúrne výmeny;  

d)  umelecká a literárna tvorba vrátane tvorby v audiovizuálnej oblasti.“  
 
Tento posledný cieľ bol dosiahnutý najmä zohľadnením kultúry v iných politikách Únie, čím sa 
kultúra posilnila. 
 
Hlavnou inováciou zmluvy je však explicitné zahrnutie športu medzi oblasti, v ktorých môže 
Únia podnikať podporné, koordinačné a doplňujúce kroky (ZFEÚ, čl. 6e).  V súčasnosti je šport 
zahrnutý vo veľkom množstve článkov a kapitol Zmluvy o ES, aj keď sa v nich nevyhnutne 
neuvádza. Ide hlavne o čl. 39-55 (Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu), čl. 81-89 
(Hospodárska súťaž), čl. 149-50 (Výchova, vzdelávanie, mládež), čl. 151 (Kultúra) a čl. 152 
(Verejné zdravie).  
 
Zatiaľ čo sa tieto články budú naďalej uplatňovať, reformná zmluva prinesie viacero 
podstatných zmien. Pojem „šport“ bude zahrnutý v názve kapitoly. Šport, ktorý bude zahrnutý 
do tohto nového právneho základu, bude spadať pod riadny legislatívny postup. Navyše sa čl. 
149 Zmluvy o ES mení a dopĺňa takto: 
 
  v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek : 

„Únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom 
zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj 
jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu.“ 

 
  v odseku 2 piata zarážka, sú na konci doplnené slová „... a na podporenie účasti 

mládeže na demokratickom živote v Európe.“;  
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 nasledujúca zarážka je pridaná ako posledná : 
„- rozvinúť európsku dimenziu športu tým, že bude podporovať spravodlivosť a 
otvorenosť pri športových súťažiach a spolupráca medzi inštitúciami zodpovednými 
za šport a tiež ochranou fyzickej a morálnej bezúhonnosti športovcov, hlavne tých 
najmladších.“ 

 
Zostavenie týchto článkov, ktoré sa týkajú sociálnych a výchovných funkcií športu, ale takisto 
niektorých aspektov profesionálneho športu, svedčí o želaní EÚ ísť smerom k opätovnému 
uvedeniu do rovnováhy svojich právomocí v tejto oblasti v porovnaní s aktuálnou situáciou. Tak 
isto pozmenený čl. 149, odsek 3 dáva medzinárodný rozmer opatreniam, ktoré môže Únia prijať 
v oblasti športu, podporujúc pri tom spoluprácu a iniciatívy  s tretími krajinami a 
medzinárodnými organizáciami. 
 
Ďalšia významná zmena: Zmluva zavádza hlasovanie kvalifikovanej väčšiny v oblasti kultúry, 
aby tak nahradila jednomyseľnosť (čl. 151, odsek 5). Táto zmena legislatívneho procesu skráti 
trvanie rokovania o kultúrnom programe a umožní mu, aby sa zdôraznili skutočné priority. 
Ratifikovaním reformnej zmluvy sa značne posilnia právomoci Európskeho parlamentu. 
 
Zmluva taktiež zlepší parlamentnú kontrolu obchodnej politiky EÚ, ktorá doteraz neexistovala. 
Táto zmena bude mať vplyv na Výbor kultúry a vzdelávania v oblasti, kde tento obchod  
znamená výmenu kultúrnych a audiovizuálnych služieb (čl. 188C ZFEÚ). 
 
Je poľutovaniahodné, že Charta základných práv nebude v celom rozsahu zapracovaná do novej 
zmluvy. Bude mať však záväzný charakter (čl. I-6, odsek 1) v celej EÚ okrem Poľska a 
Spojeného kráľovstva. To bude vplývať na niektoré oblasti, ktoré spadajú do právomocí Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie a predovšetkým čo sa týka: vzdelávania a odbornej prípravy (čl. 14 a 
15 Charty); komunikačnej politiky (čl. 11, 41, 42 a 44) a viacjazyčnosti (čl. 21 a 22). 
 
Články týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (čl. 149 a 150) sa nezmenili. 
 
2.3.  Výbor pre regionálny rozvoj 
 
Reformná zmluva uvádza viacero významných zmien, ktoré budú mať v prípade ratifikácie 
veľký vplyv na aktivity Výboru pre regionálny rozvoj. Napĺňa tak dlhodobé očakávania 
Európskeho parlamentu.  
 
Tieto zmeny, ktoré idú ruka v ruke s lepším vymedzením rozdelenia právomocí v Únii, 
predstavujú výrazný pokrok, pretože odteraz bude jednoduchšie stanoviť najprimeranejšiu 
úroveň zodpovednosti. 
 
Prvá veľká zmena sa týka zavedenia konceptu tzv. územnej súdržnosti a jej uznania ako cieľa 
(čl. I-3 odsek 3). Územná súdržnosť sa tiež uvádza ako spoločná právomoc Únie (ZFEÚ, čl. I-
4c).  
 
Na základe opakovaných žiadostí Európskeho parlamentu bude nová hlava XVII ZFEÚ odteraz 
venovaná téme „Ekonomická, sociálna a územná súdržnosť“. K článku 158, ktorý definuje 
politiku súdržnosti, sa pridáva nový pododsek. Poskytuje presnejšie a vyčerpávajúcejšie 
vymedzenie regiónov, na ktoré sa vzťahuje táto politika: 
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„V rámci dotknutých regiónov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť vidieckym regiónom, 
regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným 
prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou 
hustotou obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a horské regióny.“ 
 
Okrem toho sa vo vyhlásení MVK č. 17 uvádza, že: "... pojem „ostrovné regióny“, ktorý je 
uvedený v čl. 158, môže zahŕňať ostrovné štáty ako celok, ak spĺňajú potrebné podmienky.“ 
 
Ďalšia významná zmena sa týka používaného legislatívneho postupu pri hlasovaní 
o všeobecnom nariadení, ktoré sa vzťahuje na štrukturálne fondy. Postup súhlasu je tak 
nahradený všeobecným legislatívnym postupom (ZFEÚ, čl. 161), ktorý udeľuje Európskemu 
parlamentu dlho očakávanú právomoc, t.j. zrovnoprávňuje ho s Radou. 
 
Hoci Charta základných práv nie je prevzatá v Zmluve, uznáva konkrétne vo svojej preambule 
„národnú identitu členských štátov a organizáciu ich verejných orgánov na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni“. 
 
Reformná zmluva (čl. I-5 ods. 3) okrem toho rozširuje uplatňovanie zásady subsidiarity už 
nielen na vymedzenie vzťahov medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi, ale aj na 
miestne a regionálne orgány: 
 
"... Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, 
len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty 
uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z 
dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie.“  
 
Článok I-8A ods. 3 okrem iného potvrdzuje, že rozhodnutia sa musia prijímať „podľa možnosti 
čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“. 
 
Pokiaľ ide o kroky podniknuté pred Súdnym dvorom v prípade porušenia zásady subsidiarity, 
článok 8 protokolu stanovuje, že „aj Výbor regiónov môže podať takéto žaloby voči európskym 
legislatívnym aktom, na prijatie ktorých ústava vyžaduje poradu s ním“. Táto nová právomoc by 
mala v budúcnosti podporiť ešte užšiu spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Výborom 
regiónov. 
 
Nové ustanovenia sa tiež zaviedli pre regionálnu štátnu pomoc. Súčasný čl. 87, ods. 2 Zmluvy o 
ES ustanovuje výnimku pre štátnu pomoc určenú nemeckým regiónom, ktoré boli postihnuté 
rozdelením Nemecka. ZFEÚ mení toto ustanovenie a stanovuje možnosť jeho zrušenia: 

„Päť rokov po nadobudnutí platnosti Zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, môže Rada na návrh Komisie prijať rozhodnutie, 
ktorým sa  zruší toto písmeno.“  

 
V nadväznosti na množstvo odporúčaní Európskeho parlamentu sa posilnili osobitné 
ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov v súčasnom článku 87 ods. 3 písm. a) 
vložením vety (nižšie hrubo vytlačené):  

3.  Za zlučiteľné so spoločným trhom možno považovať : 

a) pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou 
úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, ako aj na podporu regiónov 
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uvedených v článku III-4248, pričom sa zohľadní ich štrukturálna, hospodárska a 
sociálna situácia. 

 
Pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu súdržnosť, mimoriadna pozornosť sa venovala štátnej 
pomoci „vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle, najsevernejším 
regiónom s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovným, cezhraničným a horským regiónom 
(ZFEÚ, čl. 158). 
 
Okrem toho protokol č. 9 uznáva zásadu univerzálneho prístupu k službám všeobecného 
hospodárskeho záujmu, ako aj ich základnú úlohu a „široké právomoci“ národných, 
regionálnych a miestnych orgánov v tejto oblasti. 
 
Prípadné neratifikovanie reformnej zmluvy by malo negatívnych dôsledok na rozhodovací 
postup týkajúci sa regionálnej a kohéznej politiky. 
 
V prvom rade by bol Európsky parlament zbavený možnosti použiť riadny legislatívny postup. 
Parlament už zdôraznil, že postup súhlasu pri prijímaní všeobecného nariadenia mu neumožňuje 
dostatočne sa zapojiť do rozhodnutí o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde, keďže nie je 
možné predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu Komisie alebo k spoločnej pozícii 
Rady, na rozdiel od spolurozhodovacieho postupu.  
 
Je poľutovaniahodné, že v súčasnosti chýba v zmluvách jasný právny základ týkajúci sa 
územnej súdržnosti. Územnú dimenziu kohéznej politiky, ktorá je nevyhnutným a 
neoddeliteľným prvkom v úsilí o dosiahnutie hospodárskej a sociálnej súdržnosti, by členské 
štáty vo svojich operačných programoch mohli zanedbávať, keďže neexistuje záväzný právny 
základ.  
 
2.4.  Výbor pre rybné hospodárstvo 
 
Ako už bolo uvedené, zvýšenie právomocí Európskeho parlamentu sa nebude týkať rovnakým 
spôsobom všetkých výborov, ktoré majú na starosti štrukturálnu a kohéznu politiku.  Oblasť 
rybného hospodárstva je spolu s poľnohospodárstvom jednou z tých oblastí, v ktorých dôjde 
z dôvodu zavedenia riadneho legislatívneho postupu k najvýznamnejším zmenám postupu. 

Rybné hospodárstvo (s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov, ktorá ostáva vo 
výlučnej pôsobnosti EÚ) je uvedené v článku 4 ods. 2, ktorý upresňuje oblasti spoločnej 
pôsobnosti Únie a členských štátov. 
 
Rybné hospodárstvo zostáva podľa súčasných zmlúv jedinou  spoločnou európskou politikou, 
pri ktorej rozhodovací proces v plnej miere podlieha konzultačnému postupu. Zmenený 
a doplnený článok 37 ods. 2 a ZFEÚ ustanovuje rozšíriť riadny legislatívny postup na spoločnú 
politiku rybného hospodárstva (SPRH). 
 
Ak nová zmluva nadobudne účinnosť, Európskemu parlamentu by sa konečne udelila skutočná 
právomoc v rámci rozhodovacieho procesu súvisiaceho s usmerneniami, ktoré sa vzťahujú na 
túto oblasť. 
 
Veľkou novinkou z formálneho hľadiska je zavedenie „Rybného hospodárstva“ do názvu hlavy 
II ZFEÚ, aj keď sa naďalej uvádza súčasne s „Poľnohospodárstvom“. Táto kapitola však 
                                                 
8  Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Azory, Réunion, Madeira a Kanárske ostrovy. 
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napriek tomu ešte stále neobsahuje zreteľné ustanovenia o spoločnej politike rybného 
hospodárstva.  
 
Spoločná politika rybného hospodárstva za posledných dvadsať rokov nepochybne veľmi 
pokročila a dnes predstavuje osobitnú odvetvovú politiku Spoločenstva s vlastnými cieľmi.  
V novej zmluve však nie sú stanovené špecifické ciele a ani prostriedky na ich naplnenie. 
Niektoré z cieľov stanovených v článku 33 ods.1 ZFEÚ a prostriedkov na ich naplnenie 
uvedených v článku 33 ods. 2 sa týkajú iba spoločnej politiky rybného hospodárstva, a to 
napriek tomu, že tieto články sa majú vzťahovať tak na poľnohospodárstvo, ako aj na rybné 
hospodárstvo (pozri bod 3.1.). 
 
Vzhľadom na veľmi odlišný charakter činností týchto dvoch odvetví je táto situácia veľmi 
nejasná. Reformná zmluva sa žiaľ vôbec nezmieňuje o dlhodobom využívaní živých vodných 
zdrojov a produktov akvakultúry v rámci trvalo udržateľného rozvoja, ktoré by zabezpečilo 
rovnováhu medzi sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi aspektmi. Odvetvie malo 
v tejto oblasti veľké očakávania, ktoré žiaľ neboli naplnené. 
 
Je rovnako poľutovaniahodné, že sa v novej zmluve medzi štrukturálnymi fondmi neuvádza 
osobitne finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva. 
 
Parlament naopak víta, že reformná zmluva venuje pozornosť zásade subsidiarity, a konštatuje, 
že v oblasti rybného hospodárstva možno považovať vytvorenie regionálnych poradných 
výborov za opatrenie, ktoré je v súlade s touto dôležitou zásadou a je ústretovým krokom 
k navráteniu správy rybného hospodárstva na nižšiu úroveň rozhodovania (článok I-5 ods. 2). 

„... koná Únia ... len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu 
členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej 
úrovni...“ 

Európsky parlament naliehavo žiadal, aby sa na prijatie všetkých medzinárodných dohôd 
v oblasti rybného hospodárstva vyžadovalo jeho schválenie (súhlas). Nový článok 188 N 
(ZFEÚ), ktorý nahrádza článok 300 (ZES), zodpovedá tejto požiadavke a neskôr by mohol viesť 
k posilneniu úlohy Európskeho parlamentu pri uzatváraní týchto zmlúv. 
 
2.5.  Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
 
Dopravná politika patrí už dávno do právomocí Spoločenstva, a zmeny zavedené reformnou 
zmluvou sú preto nepatrné. 
 
Spomína sa v článku 4 ods. 2 ZFEÚ, v ktorom sú upresnené oblasti spoločnej pôsobnosti Únie 
a členských štátov, a najmä v bodoch g (doprava) a h (transeurópske siete). 
Do článku 78 ZES, ktorý sa zmieňuje o problémoch Nemecka súvisiacich s rozdelením, sa 
zavádza malá zmena: 

„Päť rokov po nadobudnutí platnosti Zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, môže Rada na návrh Komisie prijať rozhodnutie, 
ktorým sa  zruší tento článok.“  
 
Novým odsekom 2 článku 80 (ZFEÚ) sa potvrdzuje používanie spolurozhodovacieho postupu, 
ktorý sa už de facto používa v oblasti námornej a leteckej dopravy: 
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„Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať vhodné 
ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu. Uznášajú sa po porade s Výborom 
regiónov a Hospodárskym a sociálnym výborom.“ 
 
Pre oblasť cestovného ruchu však budú k dispozícii viaceré nové dôležité ustanovenia. 

Spomína sa v článku 6 ods. 2 ZFEÚ, ktorý upresňuje, že Únia má právomoc vykonávať činnosti 
na európskej úrovni, prostredníctvom ktorých podporuje, koordinuje alebo dopĺňa činnosti 
členských štátov.   

Reformná zmluva okrem toho ponúkne jasný právny základ, ktorý Európskemu parlamentu 
umožní plánovať podporné akcie na posilnenie identity odvetvia cestovného ruchu. Nová 
kapitola XXI ZFEÚ sa bude venovať osobitne cestovnému ruchu. V jej článku 176B sa uvádza, 
že: 

 „Únia dopĺňa činnosť členských štátov v odvetví cestovného ruchu najmä podporou 
konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví. Na tento účel sa činnosť Únie zameriava 
na: 

a)  podporu vytvárania priaznivého prostredia pre rozvoj podnikov v tomto odvetví;  

b)  podporu spolupráce medzi členskými štátmi, najmä výmenou dobrej praxe. 
 
Najdôležitejší nový aspekt tohto návrhu sa však týka legislatívneho postupu. Ak bude nová 
zmluva schválená, Únia bude môcť výslovne vytvárať právne predpisy v odvetví cestovného 
ruchu s cieľom ustanoviť „osobitné opatrenia doplňujúce činnosti vykonávané členskými štátmi 
na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto článku“, avšak nebudú sa môcť týkať „harmonizácie 
zákonov a iných právnych predpisov členských štátov“ (ZFEÚ, článok 176D ods. 2). 
 
 
3. Úloha rôznych európskych inštitúcií 
 
Článok 48 Zmluvy o EÚ udeľuje Európskemu parlamentu a Komisii právo vysloviť sa za 
zvolanie MVK predsedom Rady s cieľom prijať na základe vzájomnej dohody zmeny 
a doplnenia k zmluvám. V prípade inštitucionálnych zmien v menovej oblasti sa uskutočnia 
porady aj s Európskou centrálnou bankou. 
 
Na základe uvedeného dala Rada ministrov 16. júla 2007 bez rozpravy formálny súhlas 
k otvoreniu MVK (23. júla 2007), ktorá bola poverená dokončením novej Zmluvy o EÚ na 
základe rokovacieho mandátu prijatého Európskou radou v júni 2007.  
 
3.1. Európsky parlament 
 
Najdôležitejším stanoviskom (pokiaľ ide o demokratickosť) je stanovisko Európskeho 
parlamentu, pretože EP umožňuje verejnú rozpravu a poskytuje priestor pre vyjadrenie všetkých 
názorov.  
 
Európsky parlament zasahuje formálne do tohto procesu dvakrát: najprv sa vyjadruje k zvolaniu 
MVK a potom k textu, ktorý MVK vypracuje. Jeho konečné stanovisko nie je záväzné, ale môže 
mať vplyv na postoj niektorých národných parlamentov. 
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Európsky parlament prijal 11. júla 20079 veľkou väčšinou svojich hlasov súhlasné stanovisko 
(správa Jo Leinen10) k zvolaniu MVK. Parlament víta skutočnosť, že mandát „zachováva do 
veľkej miery podstatu ústavnej zmluvy, najmä jednotnú právnu subjektivitu Únie a zrušenie 
pilierovej štruktúry, rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade a spolurozhodovania 
Parlamentom a Radou, prvky participatívnej demokracie, právne záväzné postavenie Charty 
základných práv, posilnenie súdržnosti vonkajšej činnosti Únie a vyvážený inštitucionálny 
balík“, avšak zároveň vyjadruje určité výhrady.  
 
Poslanci vyjadrujú poľutovanie nad skutočnosťou, že tento mandát „znamená stratu niektorých 
dôležitých prvkov, ktoré boli odsúhlasené počas MVK v roku 2004, napríklad konceptu ústavnej 
zmluvy, symbolov Únie, zrozumiteľného pomenovania právnych aktov, jasného potvrdenia 
nadradenosti práva Únie a definície EÚ ako únie občanov a štátov Európy, a predstavuje tiež 
veľké oneskorenie v zavedení ďalších prvkov“. Taktiež sú znepokojení nad skutočnosťou, že 
mandát umožňuje rastúci počet výnimiek udelených niektorým členským štátov v súvislosti 
s plnením dôležitých ustanovení zmlúv, pričom tieto výnimky by mohli viesť k oslabeniu 
súdržnosti Únie. 
 
Pre väčšinu poslancov je tento kompromis cenou za napredovanie, ale mnohí vyjadrili kritické 
stanoviská počas rozpravy o priebehu a o výsledku zasadania Európskej rady v júni 2007, ktorý 
je podľa niektorých predzvesťou nečitateľnej zmluvy. 
 
Podľa predsedu Parlamentu Hansa-Gerta Poetteringa naopak „tento kompromis umožní 
uskutočniť potrebné reformy, ktoré poskytnú Európskej únii väčšiu demokraciu a efektívnosť. 
Nová zmluva významne posilní právomoci Európskeho parlamentu, a tým posilní demokraciu 
v rámci Únie. Základné práva, ktoré Európsky parlament stále obhajoval a ktoré sú ústredným 
prvkom ústavnej zmluvy, budú právne záväzné. Zásady, ktoré Európsky parlament stále 
obhajoval, sa vďaka tejto reforme zmlúv stanú skutočnosťou“. 
 
V správe sa okrem toho uvádza, že Európsky parlament chce zohrávať „aktívnu úlohu“ počas 
rokovaní a aj po ich ukončení. Po tom, ako ho budú informovať jeho traja zástupcovia (Elmar 
Brok, Enrique Baron Crespo a Andrew Duff), v prípade potreby predloží v rámci svojho 
mandátu návrhy ku konkrétnym bodom. Po voľbách v roku 2009 predloží Parlament nové 
návrhy k ústavnej zmluve, ktorá bude mať za cieľ zlepšiť fungovanie EÚ.  
 
Stanovisko rovnako zdôrazňuje zámer Parlamentu zaručiť plnú transparentnosť činnosti 
prostredníctvom uverejnenia všetkých pracovných dokumentov MVK. Okrem toho bude 
pokračovať v otvorenom dialógu s národnými parlamentmi a občianskou spoločnosťou počas 
celého priebehu MVK a nasledovného postupu ratifikácie. 
 
Parlament nakoniec vyzýva svoj príslušný výbor, aby zvážil prípadnú zmenu rokovacieho 
poriadku s cieľom dať v rámci svojej činnosti a na svojich pracoviskách oficiálny charakter 
vlajke a hymne Európskej únie, ktoré boli vybrané v ústavnej zmluve. 
 

                                                 
9 Dokument A6-0279/2007 
10 Člen Socialistickej skupiny v Európskom parlamente 
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3.2. Európska komisia 
 
Stanovisko Európskej komisie z 10. júla 200711 zhŕňa zlepšenia, ktoré prinesie nová zmluva pre 
náplň a fungovanie Únie, a tieto zlepšenia podporuje za podmienky, že mandát pre MVK 
schválený Európskou radou, bude ako taký rešpektovaný. Táto podmienka vysvetľuje, prečo 
v tomto prípade zvolanie MVK nepredstavuje v porovnaní so zvolaním Konventu ani ústupok 
demokracii a ani ústupok transparentnosti: mandát vlastne preberá hlavné výsledky Konventu. 
 
Podľa stanoviska Komisie ide o to, či je Európa schopná uskutočniť kroky, ktoré sú v súlade s 
očakávaniami a túžbami občanov: konkrétne poskytnúť víziu Európy, ktorá je pripravená 
spolupracovať na budovaní spoločnej budúcnosti. Ak má EÚ využívať svoj potenciál, musí sa 
modernizovať a reformovať.  

Podľa názoru Komisie mandát MVK zlučuje politický realizmus a ambície a poskytne EÚ 
inštitucionálny základ a stabilnú politiku pre napĺňanie ambícií občanov EÚ. Tento mandát 
poskytuje vhodný základ pre rýchle a efektívne pracujúcu MVK, na ktorej sa dosiahne zmluva, 
ktorá bude čoskoro ratifikovaná.   

V stanovisku Komisie sú zdôraznené zlepšenia, ktoré prinesie reformná zmluva, v rámci tohto 
mandátu, EÚ a jej občanom: 

   viac demokracie a transparentnosti v Európe: úloha Európskeho parlamentu 
a národných parlamentov sa posilní. Rada poskytne väčšie možnosti: milión občanov 
bude môcť vyzvať Komisiu na predloženie návrhu, ktorý sa ich týka, a bude 
jednoduchšie vedieť, kto vykonáva jednotlivé činnosti na európskej a národnej úrovni. 

   efektívnejšia Európa s efektívnymi a zjednodušenými inštitúciami a pracovnými 
metódami. V stanovisku Komisie je popísané, ako reformná zmluva urýchli rozhodovací 
proces v moderných inštitúciách fungujúcich v Únii zloženej z 27 členských štátov. 
Zvýši sa schopnosť konať v oblastiach, ktoré dnes patria medzi priority Únie. Pravidlá 
hlasovania sa zjednodušia a budú spravodlivejšie a uľahčí sa činnosť inštitúcií. 

   Európa práv a hodnôt, solidarity a bezpečnosti, ktorá jasne vyjadruje hodnoty a ciele 
Únie. Charta základných práv, ktorá spája občianske, politické, hospodárske a sociálne 
práva, ktorých rešpektovanie považuje Únia za povinnosť; väčšia solidarita a bezpečnosť 
v oblastiach, ako je energetická politika; nové ustanovenia o klimatickej zmene, civilnej 
ochrane, humanitárnej pomoci a verejnom zdraví a posilnenie právomocí Únie v oblasti 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 

   Európa ako celosvetový hráč: spojením nástrojov, ktoré má Európa k dispozícii v 
oblasti vonkajších vzťahov, a to tak v rámci prípravy politiky, ako aj v rámci jej 
praktickej realizácie. Reformná zmluva umožní Európe zaujať jasný postoj vo vzťahu 
k svetovým partnerom; posilní súdržnosť rôznych súčastí zahraničnej politiky EÚ 
prostredníctvom novej inštitucionálnej štruktúry a umožní využiť hospodársku, politickú 
a diplomatickú silu Európy na presadzovanie európskych záujmov a hodnôt na celom 
svete.   

V závere stanoviska Komisie sa uvádza, že takáto reformná zmluva umožní Únii uskutočniť 
potrebné zmeny, zvýšiť bezpečnosť a prosperitu Európanov a poskytnúť im viac príležitostí na 
ovplyvňovanie globalizácie. Komisia pripomína všetkým účastníkom MVK, aby vytvorili 
priaznivé podmienky na prijatie a ratifikáciu reformnej zmluvy pred voľbami do Európskeho 
parlamentu v júni 2009.  

                                                 
11 Dokument KOM (2007) 412, v konečnom znení 
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3.3. Európska centrálna banka 
 
Stanovisko Európskej centrálnej banky (ECB) prijaté 5. júla 200712 je povinné, ak MVK 
zavádza zmeny v menovej oblasti, ako je tomu v tomto prípade. ECB sa sústredí prirodzene na 
túto kategóriu zmien a tieto zmeny víta za podmienky, že všetky zmeny uvedené v ústavnej 
zmluve a výlučne tieto zmeny sú zavedené do budúcej zmluvy, aby sa predišlo inováciám 
a prekvapeniam.  
 
Inovácie v menovej oblasti sú uvedené na rôznych miestach oficiálnych textov. Tieto zmeny, 
ktoré ECB zoskupila, sa zdajú byť veľmi významné:  

  vytváranie hospodárskej a menovej únie, ktorej menou je euro, a cenová stabilita budú 
patriť medzi ciele EÚ; 

  ECB sa stáva úplne samostatnou inštitúciou a jej finančná nezávislosť je uznaná; 

  potvrdzuje sa výlučná právomoc EÚ v menovej politike krajín eurozóny; 

  naznačuje sa možnosť jednotného vonkajšieho zastúpenia eurozóny v medzinárodných 
finančných inštitúciách; 

  riadenie eurozóny je posilnené zvýšenými právomocami dohľadu Komisie v prípade 
nadmerných rozpočtových deficitov a samostatnou rozhodovacou schopnosťou 
euroskupiny. 

Mala by sa uznať existencia euroskupiny tak, ako sa predpokladalo v ustanoveniach ústavnej 
zmluvy. Mandát stanovený hlavami štátov a predsedami vlád totiž predpokladá pripojiť 
k súčasným zmluvám protokol o euroskupine (protokol č. 3), ktorý bol uzatvorený na MVK 
v roku 2004 a ktorý určuje podmienky zasadnutí ministrov financií členských štátov eurozóny. 
Euroskupina by mala byť naďalej neformálnym orgánom, a nie orgánom prijímajúcim 
rozhodnutia, ale špecifické postupy hlasovania v rámci Rady Ecofin by mali umožňovať, aby 
mohli o niektorých bodoch hlasovať iba členské štáty, ktorých menou je euro. Pôjde o opatrenia 
súvisiace s oblasťou rozpočtovej a hospodárskej politiky a s jednotným zastúpením v rámci 
medzinárodných inštitúcií a na medzinárodných fórach,  ktoré sa ich týkajú. 
 

                                                 
12 Dokument CON/2007/20 
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4. Stanoviská vypracované ďalšími európskymi inštitúciami. 
 
Dve ďalšie európske inštitúcie s poradnými štatútom si želali vyjadriť svoje stanoviská, aj keď 
ich stanoviská nie sú právne záväzné, aby tak oznámili svoje priority v súvislosti s novou 
zmluvou. 
 
4.1. Výbor regiónov 
 
Výbor regiónov vo svojom stanovisku zo 6. júna 200713 požaduje, aby sa zachovala podstata 
ústavnej zmluvy a aby sa hlavy štátov a predsedovia vlád zasadili za skoré zavŕšenie reformy 
zmlúv bez okliešťovania výdobytkov územných samospráv, najmä v oblasti dodržiavania 
zásady subsidiarity, dobrej správy a územnej súdržnosti EÚ.  Pod pojmom „podstaty, ktorá má 
byť zachovaná“ rozumie najmä:  

  uznanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti; 

  uznanie regionálnej a miestnej samosprávy; 

  nová definícia zásady subsidiarity; 

  definícia nástrojov riadenia zásad subsidiarity a proporcionality v dvoch osobitných 
protokoloch;  

  uznanie zásady konzultácie, a teda užšieho zapojenia miestnych a regionálnych 
orgánov do vypracovania, zavádzania a hodnotenia politík Spoločenstva;  

  zohľadnenie vplyvu právnych predpisov Spoločenstva na miestne a regionálne orgány; 

  možnosť poskytnutá regionálnym parlamentom s legislatívnou právomocou, aby sa 
zapojili do postupu včasného varovania, zavedeného ako súčasť mechanizmu následnej 
kontroly uplatňovania zásad subsidiarity a proporcionality; 

  harmonizácia mandátu členov Výboru regiónov s mandátom poslancov Európskeho 
parlamentu a členov Komisie; 

  nový systém týkajúci sa počtu a menovania členov a náhradníkov, ktorý nahradí 
súčasný systém a bude smerovať k systému založenému na politických alebo územných 
podmienkach; 

  zaradenie územnej súdržnosti medzi ciele Únie, ako aj záväzky, ktoré na seba prevzali 
členské štáty v oblasti podpory hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; 

  uznanie osobitného štatútu pre najvzdialenejšie regióny; 

 
Podľa Výboru regiónov musia byť všetky tieto prvky zdôraznené v očiach občanov a musia 
podporiť jeho právo podať žalobu na Európsky súdny dvor v prípade nedodržiavania zásady 
subsidiarity. 
 
Výbor regiónov zastáva rovnako názor, že pre mnohých občanov už nie je také jasné, aký 
význam má EÚ v 21. storočí a že sa nedá od občanov očakávať, aby čítali dlhé a odborné 
zmluvy. Z tohto dôvodu navrhuje, aby sa pre EÚ vypracovalo oficiálne jednostranové 
vyhlásenie zámerov EÚ, ktoré by bolo dlhodobo platné, dopĺňalo by akúkoľvek budúcu zmluvu 
a s ktorým by európske inštitúcie mohli proaktívne oboznamovať občanov. 
 
                                                 
13 Dokument CONST-IV-011 
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4.2. Európsky hospodársky a sociálny výbor 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor žiada vo svojom uznesení, ktoré bolo prijaté 31. mája 
200714 veľmi veľkou väčšinou, aby budúca Zmluva o EÚ zodpovedala potrebám Európskej únie 
s 27 členskými štátmi a aby jej umožnila dohodnúť sa na nových politických opatreniach a 
prijímať potrebné opatrenia s cieľom čeliť početným výzvam.  
 
EHSV v tejto súvislosti trvá na tom, aby návrh ústavnej zmluvy „zostal východiskom pre 
rokovania, ktoré musia zachovať podstatnú časť toho, o čom bolo rozhodnuté v rámci Konventu 
o budúcnosti Európy a čo podpísali všetky hlavy štátov a predsedovia vlád“, a najmä pokrok 
v oblasti demokracie a inštitúcií, okrem iného v oblasti základných práv.   
 
EHSV žiada konkrétne, aby bola v budúcej zmluve ponechaná časť I (ciele, inštitúcie, štruktúra 
EÚ), časť II (Charta základných práv Únie) a časť IV (všeobecné a záverečné ustanovenia). 
Inštitucionálne a procedurálne ustanovenia časti III (politiky Únie) by mali byť začlenené do 
časti I, ak idú nad rámec súčasne platného práva.  
 
EHSV zastáva názor, že kapitola o demokracii, ktorá obsahuje ustanovenia o podmienkach 
účasti občianskej spoločnosti na vytváraní mienky a na rozhodovacom procese, je podstatnou 
časťou ústavnej zmluvy. EHSV však nie je proti tomu, aby zmluva dostala iné pomenovanie 
„vzhľadom na nedorozumenia, ktoré v niektorých členských štátoch vznikli v súvislosti s 
označením ústava“.  
 
EHSV trvá na tom, aby mali organizácie občianskej spoločnosti napriek  krátkosti MVK a jej 
obmedzenému mandátu možnosť zúčastňovať sa na MVK, pričom by mali poradnú funkciu. 
Zároveň je pripravený organizovať v spolupráci s portugalským predsedníctvom Rady 
informačné stretnutia a dialógy s organizáciami občianskej spoločnosti tak, ako to robil počas 
činnosti Európskeho konventu. 
 
 
5. Stanoviská a vyhlásenia občianskej spoločnosti 
 
Deň pred MVK sa zástupcovia európskej občianskej spoločnosti vo veľkej miere vyjadrili 
k zneniu kompromisov a k tomu, či je potrebné zachovať niektoré dôležité aspekty ústavnej 
zmluvy. 
 
5.1. Zhromaždenie európskych regiónov 
 
Predseda Zhromaždenia európskych regiónov (ZER) a prezident regiónu Riccardo Illy vyzval 
európskych zástupcov, aby zabezpečili, že „záujmy regiónov budú v novej reformnej zmluve 
zachované“. ZER bude pracovať v úzkej spolupráci s MVK a zabezpečí, aby boli dodržané 
záväzky prijaté členskými štátmi v rámci mandátu na rokovanie v súvislosti so začlenením 
regionálneho rozmeru do reformy zmluvy. Riccardo Illy zároveň zdôrazňuje, že bude 
spolupracovať s tromi zástupcami Európskeho parlamentu na MVK. 
 
A nakoniec sa ZER zaväzuje, že bude občanom na regionálnej úrovni aktívne poskytovať 
informácie o dôležitých ustanoveniach zmluvy. „Je nevyhnutné zabezpečiť, aby občania nemali 
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pocit, že neberieme do úvahy ich stanoviská. To by malo za následok iba ďalšie zväčšenie 
vzdialenosti medzi nimi a EÚ“. 
 
5.2. Európska konfederácia odborových zväzov 
 
Generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov John Monks v jednom zo 
svojich vyjadrení naznačil, že ak nová zmluva nedá Charte základných práv EÚ záväzný 
charakter, odbory spustia proti tejto novej zmluve kampaň a vyzvú Európsky parlament, aby ju 
neschválil. Je však známe, že niektoré národné parlamenty spájajú schválenie európskeho textu 
s jeho schválením v Európskom parlamente.  
 
John Monks zároveň vyzval „na podporu základných práv, t. j. práva štrajkovať, rokovať, 
informovať a konzultovať s pracovníkmi a chrániť ich pred nespravodlivým prepúšťaním, a na 
podporu sociálneho zabezpečenia a dobrých pracovných podmienok“. 
 
5.3. Medzinárodné európske hnutie 
 
„Občanov veľmi nezaujíma štruktúra (Európy), ale zaujímajú ich výsledky. Nezaujíma ich 
motor, ale chcú, aby boli dopravení do správneho prístavu“, vyhlásil Pat Cox, predseda 
Medzinárodného európskeho hnutia (MEH). „Pridajte do auta pohonnú látku a nerieďte tú, 
ktorá už v ňom je!“ dodal. Bývalý predseda Európskeho parlamentu vyzval v mene MEH, aby 
sa predišlo tomu, že kompromis, s ktorým bude súhlasiť 27 členských štátov, bude „najmenším 
spoločným menovateľom“. Body ústavnej zmluvy, ktoré musia byť podľa jeho názoru 
zachované, sa týkajú zapojenia občanov, ako je právo na občiansku iniciatívu a Charta 
základných práv EÚ. 
 
5.4. Mladí európski federalisti  
 
Pred začiatkom MVK zozbierali mladí európski federalisti (MEF) v uliciach 20 európskych 
miest niekoľko tisíc podpisov. Mladí európski federalisti spustili v apríli mobilizačnú kampaň za 
referendum o ústavnej zmluve. Ich cieľom je zozbierať aspoň milión podpisov na podporu ich 
požiadavky. Referendum by sa malo podľa nich uskutočniť v roku 2009 spolu s európskymi 
voľbami. 
 
 
5.5. Federálna únia 
 
Federálna únia (založená v Spojenom kráľovstve s cieľom obhajovať federalizmus v tejto 
krajine, v Európe a vo svete) zaujala stanovisko v diskusii o usporiadaní referenda o ústavnej 
zmluve v Spojenom kráľovstve, v diskusii zameranej na to, čo by bolo obsahom zmluvy. Autori 
textu skúmajú štyri možnosti:  

  zmluvu by mala byť ratifikovaná parlamentom, a nie v referende, pretože je tu riziko, 
že by sa stala plebiscitom o vláde, ktorá je práve pri moci.  

  referendum je nevyhnutné, bez ohľadu na obsah zmluvy, na bezprostredné zapojenie 
občanov.  

  áno pre referendum, ale zmluva musí byť jasná, jednoduchá a podstatná.  
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  referendum je potrebné, iba ak je zmluva dosť podstatná. To je argument labouristickej 
vlády a aj konzervatívnej opozície, aj keď sa ich názory, na to, čo je to podstatná 
zmluva, líšia.  

Federálna únia dospela k záveru, že ak sa má uskutočniť referendum, môže byť úspešné iba 
vtedy, ak sa vláda odvolá na „čestné a presvedčivé argumenty o potrebe zmluvy na dosiahnutie 
efektívnejšej, demokratickejšej a transparentnejšej Európy“. 
 
5.6. Skupina Amato 
 
Skupina Amato, ktorú vedie súčasný taliansky minister zahraničných vecí Giuliano Amato 
a ktorú tvoria osobnosti, akými sú komisárky Margot Wallströmová a Danuta Hübnerová, bývalí 
predsedovia vlád Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis a Paavo Lipponen, ako aj bývalí 
komisári Chris Patten, Michel Barnier a Antonio Vitorino, predložila svoj návrh zredukovanej 
a zjednodušenej zmluvy pre EÚ. Text, ktorý obsahuje iba 70 článkov, preberá celú časť ústavnej 
zmluvy, ktorá sa týka inštitúcií, ako aj zmenenú verziu časti IV ústavnej zmluvy (všeobecné a 
záverečné ustanovenia) a obsahuje ustanovenie, na základe ktorého sa Charta základných práv 
stáva právne záväznou. Inovácie obsiahnuté v časti III ústavnej zmluvy (Politiky Únie) sú 
prevzaté vo forme zmien a doplnení k súčasným zmluvám a sú uvedené v dodatočných 
protokoloch. 
 
5.7. Európsky univerzitný inštitút vo Florencii 
 
Európsky univerzitný inštitút vo Florencii, Európsky inštitút Univerzity San Pablo-CEU v 
Madride a Nadácia Rafael del Pino vypracovali štúdiu s názvom „Ako sa dostať z ústavnej slepej 
uličky“.  
 
Táto štúdia vypracovaná skupinou univerzitných profesorov a inými medzinárodnými 
odborníkmi pre európske otázky popisuje súčasnú situáciu v EÚ a spôsoby, ako sa z tejto 
situácie dostať, z vedeckého a právneho hľadiska, pričom sú v nej vyjadrené návrhy a 
uprednostňované  riešenia. Štúdia poskytuje odpoveď na tri základné otázky:  

A) Prečo ústavný text? Východisko je podobné ako pri známej Správe Cecchini o nákladoch v 
prípade neexistencie Európy, s tým rozdielom, že analýza obsahuje nielen ekonomické aspekty. 
Náklady súvisiace s absenciou ústavnej zmluvy sú analyzované zo štyroch rôznych hľadísk: 
efektívnosť, demokracia, zviditeľnenie a prehľadnosť. Štúdia ukazuje, že ústavné pravidlá sú 
vzhľadom na všetky tieto hľadiská pre Európu veľmi užitočné, ba dokonca nevyhnutné. 

B) Nedostatky návrh, ktorý vypracoval Konvent. Týkajú sa hlavne nových výziev ako výzvy 
súvisiace s klimatickou zmenou. 

C) Riešenia. Boli preskúmané štyri scenáre:  

  zlepšiť súčasné zmluvy pomocou zmien a doplnení, bez plánovania novej zmluvy; 

  zredukovať súčasný návrh a transformovať ho na minizmluvu; 

  zachovať podstatu súčasného návrhu a vypustiť ústavné aspekty; 

  zlepšiť súčasný návrh (vylepšená zmluva).  

Autori štúdie podporujú najmä vzhľadom na potrebu čeliť novým globálnym výzvam štvrté 
riešenie. V štúdii je uvedených a upresnených 38 návrhov, ktoré majú za cieľ tak vylepšiť, ako 
aj zjednodušiť pôvodný návrh. 
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6. Názory európskych občanov 
 
V priebehu prvých šiestich mesiacov roku 2007 sa viac ako 1800 občanov z 27 členských štátov 
EÚ zapojilo do radu národných konzultácií o budúcnosti EÚ. Projekt konzultácií s európskymi 
občanmi bol jedným zo šiestich celoeurópskych projektov, ktorého cieľom bolo dať slovo 
občanom a ktorý Európska komisia financovala v rámci „obdobia úvah“, ktoré nasledovalo po 
odmietnutí ústavnej zmluvy vo Francúzsku a v Holandsku. 
 
Delegácia občanov, ktorí sa zúčastnili na konzultáciách, sa pri jednej udalosti v Európskom 
parlamente dňa 10. mája 2007 stretla s podpredsedníčkou Komisie pani Margot Wallströmovou, 
podpredsedom Parlamentu Gérardom Onestom, európskym poslancom (a zároveň bývalým 
predsedom vlády a členom predsedníctva Konventu) Jean-Lucom Dehaeneom, aby im predložili 
zoznam požiadaviek, ktorý bol výsledkom projektu konzultácií. Počas národných konzultácií 
vyjadrili občania tri politické priority: 

  EÚ musí zohrávať dôležitejšiu úlohu pri politikách, ktoré súvisia so spoločenským 
blahobytom a rodinou, a musí zaručovať základné štandardy;  

  EÚ musí nájsť spoločnú odpoveď na otázky integrácie a imigrácie; 

  EÚ musí rozšíriť svoje právomoci, aby vytvorila spoločnú energetickú politiku. 

 
Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil deň pred zasadnutím Európskej 
rady 21. až 22. júna 2007, dve tretiny Európanov (66 %) súhlasia s európskou ústavou, čo je 
o tri percentuálne body viac ako v predchádzajúcom prieskume Eurobarometra.  
 
Okrem toho, 69 % Európanov je skôr optimistických, ba dokonca veľmi optimistických, pokiaľ 
ide o budúcnosť EÚ. Tieto výsledky Eurobarometra teda vo všeobecnosti ukazujú značné 
zlepšenie verejnej mienky o EÚ a jej inštitúciách v porovnaní s prieskumom uskutočneným na 
jeseň 2006.  
 
66 % Európanov je síce za európsku ústavu, ale v porovnaní s prieskumom uskutočneným na 
jeseň 2006 boli zaznamenané niektoré podstatné zmeny: podpora ústave sa zvýšila v Španielsku 
o 13 percentuálnych bodov, v Estónsku o 6 percentuálnych bodov a v Nemecku, v Maďarsku 
a v Poľsku o 5 percentuálnych bodov (69 % !).  V tom istom čase sa citeľne znížila v Grécku (o 
11 percentuálnych bodov ) a v trochu menšej miere na Cypre a vo Fínsku (v obidvoch prípadoch 
o 6 percentuálnych bodov).  
Taktiež je potrebné zdôrazniť, že v žiadnej krajine počet odporcov ústavy neprevyšuje počet jej 
zástancov. Najmä v dvoch krajinách, ktoré odmietli ústavu v referende, sa podpora ústave 
ustálila na úrovni 68 % vo Francúzsku a 55 % v Holandsku. Obhajcovia stanoviska „proti“ však 
predstavujú významnú časť verejnej mienky vo Fínsku (43 % je proti ústave, čo je 
o 4 percentuálne body menej ako za ústavu) a v Spojenom kráľovstve (36 % je proti ústave, čo 
je o 7 percentuálnych bodov menej ako za ústavu). 
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7. Čo je ešte potrebné urobiť 
 
Zmluva musí byť po podpísaní ratifikovaná všetkými členskými štátmi, či už v referende, alebo 
bez neho (v parlamente). Reformné zmluvy (t. j. zmluvy, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 
niektoré články platných zmlúv), môžu byť v zásade ratifikované parlamentom. Viaceré členské 
štáty už však oznámili, že usporiadajú referendum, čo spôsobuje obavy z domino efektu. 
 
Podľa štúdie uverejnenej Centrom pre európske politiky15 je situácia veľmi zložitá. 
 
Iba Írsko má zákonnú povinnosť usporiadať referendum a predseda vlády Bertie Ahern potvrdil, 
že sa uskutoční v roku 2008. Zdá sa, že írska vláda je presvedčená o kladnom výsledku za 
predpokladu, že sa nezhorší hospodárska situácia. 
 
18 krajín určite neusporiada referendum (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko,  
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko). 
 
Situácia je však stále neistá v 8 členských štátoch. 
 
V Dánsku stanovuje ústava usporiadanie referenda v prípade, že ide o prenos suverenity na 
nadnárodnú organizáciu. Konečné rozhodnutie však bude prijaté až na jeseň po tom, ako text 
preskúma ministerstvo spravodlivosti. Na zasadnutí Európskej rady v júni 2007 rokovala 
Dánska delegácia v mene hlavných politických strán s veľmi jasným mandátom a dostala 
uspokojivú odpoveď pri deviatich bodoch, ktoré by si určite vyžadovali usporiadanie referenda. 
 
Luxembursko a Španielsko sú dve jediné krajiny, ktoré ratifikovali ústavnú zmluvu 
v referende a pravdepodobne budú musieť opäť usporiadať referendum. Zdá sa však, že obidve 
vlády uprednostňujú ratifikáciu v parlamente. 
 
V Holandsku sa vláda 21. septembra 2007 rozhodla ratifikovať budúcu reformnú zmluvu 
Európskej únie jednoduchým hlasovaním v parlamente, a neorganizovať nové referendum. 
Riadi sa stanoviskom holandskej Štátnej rady, ktorá po preskúmaní návrhu textu, ktorý je 
predmetom diskusie v rámci MVK, dospela k záveru, že budúca zmluva sa bude podstatne líšiť 
od ústavnej zmluvy odmietnutej holandským obyvateľstvom v júni 2005 a zároveň nezmení 
existujúce zmluvy do takej miery, aby si vyžadovala nové verejné hlasovanie. 
 
V Poľsku by podľa vyhlásenia poľského predsedu vlády Jaroslawa Kaczyńskeho posledná  
podoba, v rámci samotnej vládnej koalície, aliancie euroskeptikov zloženej z Ligy poľských 
rodín (LPR) a strany Samoobrana (Samoobrona) nemala predstavovať problém pre ratifikáciu 
budúcej reformnej zmluvy. Vláda však napriek tomu zatiaľ nerozhodla o tom, či bude zmluva 
ratifikovaná v referende alebo jednoduchým hlasovaním v parlamente. 
 
Portugalsko sa zaviazalo, že predloží ústavnú zmluvu na schválenie v referende. Podľa diskusie 
v parlamente sa tento záväzok musí vzťahovať aj na reformnú zmluvu, aj keď sa vláda zo 
všetkých síl snaží predísť takémuto scenáru. 
 
Opoziční sociálni demokrati v Českej republike požadujú referendum, ale vláda by nerada 
podstúpila riziko, že jej predsedníctvo EÚ (od januára 2009) bude narušené. Aj keď by 
                                                 
15 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, júl 2007. 
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rozhodnutie v Poľsku mohlo ovplyvniť rozhodnutie Českej republiky, hlavný politický prúd 
uprednostňuje ratifikáciu v parlamente. 
 
Britský predseda vlády Gordon Brown a jeho predchodca Tony Blair dohodli, že vďaka 
početným získaným výnimkám sa v Spojenom kráľovstve nebude vyžadovať referendum, proti 
čomu už teraz protestujú konzervatívci a euroskeptická britská tlač.  Konzervatívci odmietajú 
návrh reformnej zmluvy predložený portugalským predsedníctvom, ktorý považujú za „kópiu 
predchádzajúcej ústavnej zmluvy“. Oznámili už, že v prípade absencie referenda by mohli 
podporiť usporiadanie „súkromného“ referenda. K tejto výzve by sa mohla pripojiť veľká časť 
labouristických poslancov. Ak by Gordon Brown podľahol tlaku, konečný výsledok by bol 
veľmi pravdepodobne negatívny. 
 
Čo sa týka 18 krajín, ktoré ratifikujú zmluvu v parlamente, 13 to bude môcť urobiť hlasovaním 
jednoduchou väčšinou alebo hlasovaním absolútnou väčšinou (Bulharsko, Cyprus, Estónsko,  
Grécko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Taliansko,  Rumunsko, Slovinsko, 
Švédsko), čo by nemalo spôsobovať veľké problémy.  
 
Situácia by však mohla byť zložitejšia v ostatných krajinách, kde sa vyžaduje špecifická väčšina 
hlasov a kde môže byť získanie tejto väčšiny rovnako ťažké ako dosiahnutie kladného výsledku 
v referende. 
 
Dvojtretinová väčšina  
Táto väčšina sa vyžaduje v oboch komorách v Rakúsku, Belgicku, Fínsku a v Poľsku v prípade 
prenosu právomocí (inak je to jednoduchá väčšina). V Rakúsku a vo Fínsku by mohla byť táto 
väčšina získaná bez problémov.  
 
V Belgicku sa okrem dvojtretinovej väčšiny vyžaduje na to, aby bolo zhromaždenie 
uznášaniaschopné, prítomnosť dvoch tretín všetkých poslancov v čase hlasovania, ako aj kladné 
stanovisko regionálnych zhromaždení, a preto možno z dôvodu neustáleho napätia medzi 
jednotlivými komunitami počítať s dlhým a zložitým postupom.  
 
Čo sa týka Poľska, vláda musí rozhodnúť o spôsobe hlasovania, ktorý sa použije (jednoduchá 
alebo dvojtretinová väčšina). Keďže politická situácia v Poľsku je ťažko predvídateľná, ostáva 
len dúfať, že sa proeurópskej opozícii v čase hlasovania podarí získať prevahu. 
 
Trojpätinová väčšina  
Toto pravidlo sa uplatňuje vo Francúzsku, Slovensku a Českej republike v prípade prenosu 
právomocí (inak je to jednoduchá väčšina).  
 
Francúzska ústava, revidovaná v roku 2004, obsahuje článok, ktorý priamo odkazuje na ústavnú 
zmluvu. Z tohto dôvodu bude pravdepodobne potrebná nová zmena (schválená dvojtretinovou 
väčšinou). Na presadenie tejto zmeny bude vláda určite potrebovať podporu opozičných 
socialistov. 
 
Na Slovensku sa zdá byť trojpätinová väčšina na dosah. 
 
Zato súčasná česká vláda je pomerne euroskeptická a pri hlasovaní bude mať rozhodujúcu úlohu 
postoj opozície. 
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Päťšestinová väčšina 
Táto väčšina sa vyžaduje v Dánsku v prípade prenosu právomocí (inak je to jednoduchá 
väčšina). Konečné rozhodnutie v tejto oblasti sa očakáva na jeseň, po tom, ako text preskúma 
ministerstvo spravodlivosti. 
 

*          *          * 
V každom prípade a so zreteľom na početné riziká spojené s ratifikačným procesom bude 
v záujme vlád členských štátov, aby zapojili do diskusie občiansku spoločnosť, ktorá má 
právom alebo neprávom pocit, že je v súčasnosti vylúčená alebo že sa jej názory nedostatočne 
alebo vôbec neberú do úvahy. Schválenie textu, ktorý je výsledkom MVK, všetkými 
zainteresovanými stranami bude mať v čase hlasovania (v parlamente alebo v referende) 
rozhodujúci význam. 
 
Bude nevyhnutné vyvinúť úsilie na informovanie a objasňovanie, a tak zabezpečiť protiváhu 
voči všetkým snahám euroskeptickej propagandy o odvrátenie pozornosti občanov od 
demokratických nových prvkov textu. Bez tohto úsilia je tu riziko, že sa nový text, ktorý je v 
dôsledku mnohých vyhlásení a výnimiek ešte menej zrozumiteľný, stane ľahkou obeťou pri  
neodbornom a neúplnom čítaní odporcami zmluvy.  
 
V tejto súvislosti by Európsky parlament mohol začať intenzívny dialóg s cieľom ukázať svoje 
odhodlanie a schopnosť počúvať európskych občanov a viac ich zapájať do určovania pravidiel, 
ktoré sa na nich budú následne vzťahovať. Tento cieľ zodpovedá jednomyseľne vyjadrenej vôli 
– v zložitom období budovania Európy – obnoviť intenzívny vzťah medzi občanmi a ich 
inštitúciami.  
 
V tomto zmysle zodpovedá iniciatíva Agora pre občanov, ktorú začal Parlament v júni 2006, 
potrebe európskych občanov informovať sa a byť informovaní. Má trojitý cieľ: 

  preklenúť priepasť medzi volenými zástupcami a občanmi, a tak odstrániť priepasť 
medzi európskymi inštitúciami a občanmi Únie; 

  preklenúť priepasť medzi rôznymi odvetviami európskej občianskej spoločnosti, 
usilovať o dohodu medzi volenými zástupcami a občanmi, ale aj medzi celými 
skupinami európskej občianskej spoločnosti, ktoré sa väčšinou ignorujú; 

  prekonať národný egoizmus, čo umožní prekonať blokovanie vyplývajúce 
z nacionalistických pohnútok, ktoré presahujú hranice štátov, s cieľom dosiahnuť, aby 
kľúčoví aktéri konfrontovali svoje presvedčenie s presvedčením svojich susedov. 

Konkrétny dôkaz týchto chvályhodných úmyslov bude poskytnutý na stretnutí v rámci iniciatívy 
Agora pre občanov na jeseň. 
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