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Zhrnutie: 
Ústavná zmluva podstatne zmenila ustanovenia o štrukturálnej a kohéznej politike. V tejto správe 
ponúkame hlbšiu analýzu piatich oblastí: poľnohospodárstva, kultúry, regionálneho rozvoja, rybolovu, 
dopravy a cestovného ruchu. Po neúspechoch referend o ústavnej zmluve vo Francúzsku a Holandsku 
prechádza Európou opäť obdobie obáv, nepokojov a otázok. V tomto kontexte sa začali na inštitucionálnej 
úrovni rôzne iniciatívy s cieľom znova oživiť projekt Budúcnosť Európy. Plán D navrhnutý Európskou 
komisiou má za cieľ vniesť do Európskej únie viac demokracie, podporiť rozsiahlu verejnú diskusiu a 
umožniť realizáciu nového konsenzu o budúcom smere EÚ. Európsky parlament zase hlasoval o správe 
Obdobie úvah: štruktúra, témy a kontext pre hodnotenie diskusie o Európskej únii. Európski poslanci sa 
tak chceli uistiť, že nová diskusia dosiahne konkrétne výsledky a požiadali o predĺženie obdobia úvah. 
Jeden z konkrétnych návrhov tejto správy o vytvorení medziparlamentného fóra na jar 2006 sa uskutočnil 
8. mája 2006. Cieľom poslancov národných parlamentov a Európskeho parlamentu bolo predložiť 
podrobné odporúčania Európskej rade. 10. mája 2006 prijala Komisia dve oznámenia: Jedno je nazvané 
Program pre občanov: dosiahnuť výsledky pre Európu a Komisia v ňom predkladá najmä svoju snahu o 
Európu výsledkov, ktorá konkrétnym spôsobom zodpovedá očakávaniam a nárokom občanov. Druhé je 
nazvané Obdobie úvah a plán D a Komisia v ňom vyvodzuje prvé závery zo skúseností získaných od 
začatia obdobia úvah v júni 2005 a predloženia Plánu D v októbri 2005. Vo svojom poslednom uznesení o 
budúcich etapách obdobia úvah Výbor pre ústavné veci Európskeho parlamentu požiadal okrem iného o 
to, aby Európska rada vyzvala Francúzsko a Holandsko, aby preskúmali cestu, ktorou sa bude uberať 
postup schvaľovania referend. 
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Úvod 
 
Európou opäť prechádza obdobie obáv, nepokojov a otázok. Na odôvodnenie a vysvetlenie 
tohto stavu vecí samozrejme existujú príčiny: nepriaznivá ekonomická konjunktúra, strata 
konkurencieschopnosti s inými veľkými svetovými ekonomikami, nepokoje spojené s 
prisťahovalectvom, rozšírením a sociálnymi problémami, hlboké nedorozumenie v oblasti 
zahraničnej politiky a obrany. Ústavná zmluva sa tak pridala do rôznorodej škály 
ekonomických, politických a sociálnych starostí. Jej zrod znamenal hlbokú zmenu v budovaní 
Európy.  
 
Najskôr zmena metódy: po prvý krát prechod k otvorenému a demokratickému vypracovaniu 
prostredníctvom Konventu o budúcnosti Európy a zmena jeho dosahu ratifikovaním referenda v 
nezvyčajnom počte krajín, so všetkými rizikami, ktoré sú s tým spojené.  
 
Potom zmena charakteru: výmenou ústavy za platné zmluvy. 
 
A nakoniec zmena obsahu: posilnením efektívnosti všetkých európskych inštitúcií a to 
bezprecedentným demokratickým pokrokom.  
 
Všetky tieto zmeny svedčia o tom, do akej miery odráža ústavná zmluva dlhý vzdelávací proces 
a vysoko prevyšuje obyčajné spojenie predošlých zmlúv. Záverečný text vyvolal rozdielne 
reakcie, hlavní aktéri sa však zhodli v tom, že výsledkom je pragmatická reforma súčasných 
inštitúcií a že sa vyvinulo značné úsilie na zjednodušenie a racionalizáciu. 
 
Nemožno si nevšimnúť, že ústavná zmluva zostáva hybridným projektom, keďže je 
kompromisom medzi protikladnými predstavami o účelnosti budovania Európy. Zaradila sa tým 
do plynulého priebehu skúseností nadobudnutých počas polstoročia histórie Európskej únie. Za 
akýchkoľvek okolností a najmä v prípade problému s ratifikovaním bude ústava podnetom na 
reflexiu o budúcom pokroku.  
 
Rok po neúspechu francúzskeho a holandského referenda je tu čas na hodnotenie.  
 
Prvá časť tejto správy sa venuje preskúmaniu vplyvu ústavnej zmluvy na štrukturálne politiky a 
kohéznu politiku, najmä na päť nasledovných oblastí: poľnohospodárstvo, kultúra, regionálny 
rozvoj, rybolov, doprava a cestovný ruch. V druhej časti skúma posledné poreferendové udalosti 
na inštitucionálnej úrovni.  
 
Tabuľka so stavom platných ratifikačných postupov sa nachádza v prílohe III. 
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I. Vplyv ústavnej zmluvy na štrukturálne politiky a kohéznu politiku
 
1.1. Poľnohospodárstvo
 
A) Zmeny v politickom obsahu 
 
Pokiaľ ide o obsah, je potrebné uviesť, že téma poľnohospodárstva v zmluvách bola v ústavnej 
zmluve zmenená iba nepatrne, z dôvodu komplexnosti tejto témy, nedostatku času, ktorý 
zapríčinila posledná fáza prác s ústavou a nedostatku konkrétnej všeobecnej právomoci.  
 
Kapitola o poľnohospodárstve, ktorej znenie pochádza ešte z roku 1957, je zastaraná a nezahŕňa 
veľkú časť prvkov novej už platnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Okrem iného 
napríklad súčasná priorita cieľa stability dôchodkov pre všetkých, dôležitosť regionálneho 
rozvoja (druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý sa nenachádza ani v právnych 
textoch), už platné nástroje a zásady trhovej politiky (všeobecné rozdelenie pomoci, ekologická 
podmienenosť, úprava, finančná disciplína, flexibilita v spravovaní, atď.), uznanie 
mnohostrannosti poľnohospodárstva, nové nároky spoločnosti na poľnohospodárstvo (najmä 
pokiaľ ide o zdravie verejnosti a ochranu spotrebiteľa, ochranu životného prostredia a 
biodiverzitu, ochranu životných podmienok zvierat, kvalitu stravovania atď.), potrebná 
kompatibilita spoločnej poľnohospodárskej politiky s mnohostrannosťou (WTO) a preferenčné 
dohody (MERCOSUR, ACP, EUROMED, atď.). 
 
Ako ukazuje história, spoločná poľnohospodárska politika sa od zavedenia Rímskej zmluvy do 
platnosti vyvinula a významne zmenila bez toho, aby sa zmenil jej referenčný rámec v 
primárnom práve. Tento rozdiel medzi realitou a právnymi základmi nemal síce v minulosti 
veľký vplyv, v skutočnosti je však pravdou, že skôr či neskôr bude potrebné ich zosúladiť a 
definitívne predložiť text kapitoly poľnohospodárstvo na hĺbkovú revíziu.  
 
B) Zmeny súvisiace s právomocou a postupom 
 
Došlo k dvom formálnym zmenám:  
 

- Poľnohospodárstvo prestáva byť výhradnou právomocou Európskej únie a stáva sa 
spoločnou právomocou Európskej únie a členských štátov, čo má za príčinu niekoľko 
následkov, konkrétne rozšírenú spoluprácu, ale najmä väčší rešpekt voči zásade 
subsidiarity v rámci budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Z toho vyplýva 
opätovné zaradenie spoločnej poľnohospodárskej politiky do inštitucionálnej štruktúry. 

 
- Hlavná zmena sa však týka rozhodovacieho postupu. Spolurozhodovanie sa vyskytuje 
v spoločnej poľnohospodárskej politike po prvý krát, ale len čiastočne1 (zákony a 
rámcové zákony) a s niekoľkými tienistými oblasťami, čo možno vysvetliť z hľadiska 
ich obsahu. Právomoci Európskeho parlamentu sa nepochybne posilnili odvtedy, ako sa 
spolurozhodovanie stalo súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Napriek tomu 
je potrebné zdôrazniť, že po presnom vyložení textu Parlament zároveň stráca 
konzultačnú právomoc, ktorá mu predtým patrila, pokiaľ ide o európske nariadenia a 

                                                 
1 V článku III-231 ods. 3 sú uvedené oblasti, ktoré sú vyňaté zo spolurohodovacieho postupu: 

Rada na návrh Komisie prijíma európske nariadenia alebo európske rozhodnutia týkajúce sa stanovovania cien, 
odvodov, pomoci a množstvových obmedzení a určovania a prideľovania rybolovných možností. 
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rozhodnutia v takých dôležitých otázkach pre poľnohospodársku politiku, akými sú 
napríklad stanovovanie cien, pomoc a kontrolné opatrenia ponuky. 

 
Možno však predpokladať, že medziinštitucionálnou dohodou, ktorá by mala upravovať 
legislatívnu spoluprácu po vstúpení ústavy do platnosti (článok III-3972), by sa mal napraviť 
tento nedostatok. V tomto kontexte by bolo vhodné zaviesť konzultáciu s Európskym 
parlamentom do všetkých európskych nariadení a rozhodnutí týkajúcich sa poľnohospodárstva.  
 
C) Zmeny z hľadiska rozpočtu 
 
Z hľadiska rozpočtu je potrebné zdôrazniť, že sa stratil rozdiel medzi povinnými a nepovinnými 
výdavkami, rozlíšenie, ktoré bolo tradične zakotvené v spoločnej poľnohospodárskej politike a 
ktoré sa prakticky zhodovalo s dvoma existujúcimi piliermi (trhová politika na jednej strane a 
politika rozvoja vidieka na strane druhej). Dôležitosť tohto vypustenia sa objaví v budúcnosti v 
rozpravách o ročných rozpočtoch. 
 
1.2. Kultúra
 
Kultúrna politika Spoločenstva je síce ešte iba okrajovou v porovnaní s hospodárskou politikou, 
jej pozícia sa však v priebehu rokov posilňuje, najmä vďaka aktivite Európskeho parlamentu.  
 
Počas prípravnej fázy budúcej ústavnej zmluvy sa Európsky parlament veľmi aktívne podieľal 
na konsolidácii kultúrnej politiky v rámci Európskej únie. 
 
Vo svojich začiatkoch tak našiel európsky projekt jednu z inšpirácií v kultúre. Už v preambule 
ústavnej zmluvy sa spomína kultúra, upresňujúc, že: „kultúrne, náboženské a humanistické 
dedičstvo Európy“, ktorá „sa chce stať kontinentom otvoreným kultúre“.
 
Je potrebné uviesť, že takto sa viac berú do úvahy otázky kultúry v zmluve, čo sa odráža v 
pravidlách právomoci a základných pravidlách. 
  
A) Zmeny v obsahu 
 
Kultúrnej politike dlho chýbali právne základy v zmluve Spoločenstva. Prijatím Maastrichtskej 
zmluvy sa naplnilo toto želanie. Aj napriek tomu, že obsahovala jeden článok týkajúci sa 
kultúry, pôvod tejto zmluvy zostáva orientovaný najmä na ekonomiku. Prejavovalo sa najmä 
tým, že základné texty vzťahujúce sa na oblasť kultúry boli založené na právnych základoch, 
ktoré sa jej neboli vlastné. 
 
Potrebné je preto uviesť, že Zmluva z Nice článkom 157 Zmluvy o ES (priemysel), súčasný 
článok III-279 ústavy, ustanovuje spolurozhodovanie okrem iného v oblastiach dôležitých pre 
kultúru. Príkladom je program MEDIA, ktorý sa týka audiovizuálnej oblasti a kultúrnej hodnoty 
európskeho filmového dedičstva, ako aj kultúrneho priemyslu.  
 
Prispievaním k obohateniu činnosti Spoločenstva kultúrnou dimenziou umožní ústavná zmluva 
nový rozvoj v kultúre. Znovu pripomína rešpektovanie kultúrnej a jazykovej rôznorodosti a 

                                                 
2 Európsky parlament, Rada a Komisia sa navzájom radia a vzájomnou dohodou upravia podrobnosti svojej 

spolupráce. Na tento účel môžu v súlade s ústavou uzatvárať medziinštitucionálne dohody, ktoré môžu mať 
záväznú povahu.  
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stavia ich medzi ciele Únie3, tak ako ich stavala už v texte Charty základných práv (podpísanej 
v Nice v decembri 2000).  
 
Charta sa stala súčasťou zmluvy a kultúra sa v charte spomína dokonca tri krát. Článok II-71 
ods. 1 a 24 sa nepriamo uplatňuje na kultúru, pretože sa týka slobody vyjadrovania a informácií 
a vyslovene hovorí o dodržiavaní slobody médií a ich pluralizme. Článok II-82 stanovuje, že 
„Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť“. Článok II-85 zase priznáva 
právo starších osôb na „dôstojný život a nezávislosť a na účasť na spoločenskom a kultúrnom 
živote“.  
 
Zaradením charty do ústavnej zmluvy sa tak umožnilo vytvoriť na úrovni právneho systému 
miesto pre kultúru v základných princípoch právneho schvaľovanie Únie.  
 
V širšom rámci je potrebné spomenúť pokrok ústavnej zmluvy týkajúci sa európskej politiky 
športu. 
 
Šport patrí pod mnoho sfér Únie (najmä články 149, 150 a 152 Zmluvy o ES, aj keď nie je 
výslovne spomenutý). Amsterdamskou zmluvou, do ktorej bola zaradená Deklarácia o športe, a 
potom Zmluvou z Nice a Deklaráciou o osobitných charakteristikách športu, bola uznaná 
sociálna, výchovná a kultúrna dôležitosť funkcií súvisiacich so športom. 
 
Odkazom na šport v ústavnej zmluve sa zavŕšila dlhá cesta. Článok I-17 zaraďuje šport medzi 
oblasti, v ktorých môže Únia podnikať podporné, koordinačné a doplňujúce kroky. 
 
Článok III-2825 výslovne odkazuje na sociálnu a výchovnú funkciu športu a na rozvoj európskej 
dimenzie v športe. Táto nová právomoc sa zlúči s oblasťami výchovy a mládeže.  
 
B) Zmeny v postupoch a potvrdenie kultúry v iných politikách Únie 
 
Kultúra patrí medzi oblasti, kde má Únia právomoc podnikať kroky na podporu, koordináciu a 
doplnenie krokov členských štátov bez toho, aby nahradila ich právomoc v týchto oblastiach. 
Samozrejme, že nejde o rozvoj harmonizačnej politiky, ktorá by odporovala cieľom kultúrnej 
rôznorodosti v rámci Európskej únie. Naopak, ide o posilnenie rozvoja kultúrnej spolupráce na 
úrovni Spoločenstva (článok III-280 ods. 2)6. Tento posledný cieľ bol dosiahnutý najmä 
zohľadnením kultúry v iných politikách Únie, čím sa kultúra posilnila. 
 
Hlavná zmena bola zavedená najmä prechodom na kvalifikovanú väčšinu (článok III-280 ods. 
5a)) v rozhodovacom postupe (stanovenom v platnom článku 151 Zmluvy o ES), s cieľom 

                                                 
3 Článok I-3, ods. 3: Rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a 

zveľaďovanie kultúrneho dedičstva Európy. 
4 1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu názoru a slobodu zastávať názory a prijímať a 

rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice štátu.  
2.Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií.  

5 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.  

6 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.  
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skrátiť rokovania o kultúrnom programe a umožniť dosiahnuť jeho skutočnú dôležitosť väčším 
zaangažovaním v prospech kultúrneho priemyslu. Ratifikovaním ústavnej zmluvy sa značne 
posilnia právomoci Európskeho parlamentu. 
 
S cieľom posilniť politiky v prospech kultúry umožňuje ústavná zmluva kultúrnemu priemyslu 
využívať pomoc „na podporu kultúry a na zachovanie kultúrneho dedičstva, pokiaľ takáto 
pomoc neovplyvňuje podmienky obchodovania a hospodárskej súťaže v Únii v rozsahu, ktorý by 
bol v rozpore so spoločným záujmom“ (článok III-167 ods. 3d)) a teda v zásade ho uznať za 
kompatibilný so spoločným trhom. 
 
Kultúrna výnimka bola od základu obnovená: zásada jednomyseľnosti platí naďalej v rámci 
Rady, „ak hrozí, že týmito zmluvami bude dotknutá kultúrna a jazyková rozmanitosť Únie“ 
(článok III-315 ods. 4a)). Popritom sa Parlament po prvý krát zúčastňuje na uzatváraní 
obchodných dohôd (článok III-325 6a)).  
 
A napokon, článkom III-286 ods. 27 sa zaviedlo pridruženie zámorských krajín a území a 
podpora kultúrneho rozvoja, o ktorý sa snažia.
 
1.3. Regionálny rozvoj
 
Zmluva o Ústave pre Európu po prvý krát stanovuje úlohu a miesto regionálnych a miestnych 
samospráv v európskom politickom systéme, najmä vďaka uznaniu zásady miestnej a 
regionálnej samostatnosti, zaradeniu územnej súdržnosti do cieľov Únie, novému definovaniu 
zásady subsidiarity a novým právam a zodpovednostiam udeleným Výboru regiónov. 
 
Lepšie vymedzenie a rozdelenie právomocí v Európskej únii je zároveň významným pokrokom, 
odteraz bude totiž jednoduchšie stanoviť úroveň zodpovednosti pre každú politiku Únie. 
 
A) Zmeny legislatívneho postupu 
 

- Postup súhlasu (bývalý článok 161 Zmluvy o ES) bol nahradený spolurozhodovacím 
postupom (článok III-223): „Bez toho, aby bol dotknutý článok III-224, európske 
zákony8 vymedzujú úlohy, prioritné ciele a organizáciu štrukturálnych fondov, vrátane 
prípadného preskupenia fondov, všeobecné pravidlá, ktoré sa na ne uplatňujú, a 
ustanovenia potrebné na zabezpečenie ich efektívnosti, ich koordinácie navzájom a s 
ostatnými existujúcimi finančnými nástrojmi.“ 

 
- Článok III-223 ods. 2 však stanovuje výnimku z tohto pravidla na prijatie prvých 

ustanovení v tejto oblasti po podpise ústavnej zmluvy. Tieto prvé ustanovenia budú 
ustanovené európskym zákonom Rady9: Rada sa uznáša jednomyseľne po získaní 
súhlasu Európskeho parlamentu (toto sa týka obdobia plánovania 2007 až 2013).  

 

                                                 
7 Pridruženie má predovšetkým umožniť podporu záujmov a prosperity obyvateľov týchto krajín a území takým 

spôsobom, aby ich viedlo k hospodárskemu, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju, ktorý očakávajú. 
8  Slovné spojenie európske zákony sa týka spolurozhodovacieho postupu. 
9  Slovné spojenie európsky zákon Rady sa týka legislatívneho aktu, ktorý prijíma iba Rada po schválení (súhlase) 

Európskeho parlamentu. 
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B) Zaradenie miestnych a regionálnych samospráv do ústavnej zmluvy 
 

- Článok I-5 výslovne odkazuje na rešpektovanie rovnosti regionálnych a miestnych 
samospráv10 ako súčasť národnej identity členských štátov.  

 
- Časť II (Charta základných práv): preambula osobitne uznáva „národnú identitu 

členských štátov a organizáciu ich verejných orgánov na národnej, regionálnej a 
miestnej úrovni“. 

 
C) Zaradenie územnej súdržnosti a jej uznanie ako cieľa a spoločnej právomoci Únie 
 

- Článok I-3 ods. 3: Európska únia „podporuje hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi“. 

 
- Článok I-14 zavádza „hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť“ ako spoločnú 

právomoc. 
 

- Článok II-96: „Únia uznáva a rešpektuje prístup k všeobecne prospešným službám, ktorý 
je ustanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, v súlade s ústavou, s cieľom 
podporovať sociálnu a územnú súdržnosť Únie.“ 

 
- Po opakovaných žiadostiach Európskeho parlamentu článok III-220 (bývalý článok 158 

Zmluvy o ES) v novom oddiele 3 (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť) 
stanovuje: „Na podporu svojho celkového harmonického vývoja Únia rozvíja a 
uskutočňuje činnosti vedúce k posilňovaniu svojej hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Únia sa najmä zameriava na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja 
rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov. 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.“ 

 
D) Uplatňovanie zásady subsidiarity nielen pri určovaní vzťahov medzi európskymi 

inštitúciami a členskými štátmi, ale aj pri miestnych a regionálnych samosprávach 
 

- Článok I-11 ods. 3 rozširuje uplatňovanie zásady subsidiarity na miestnu a regionálnu 
úroveň: „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-46 ods. 3 okrem toho potvrdzuje, že 
rozhodnutia sa musia prijímať čo možno najbližšie k občanovi. 

 
- V článku 1 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality sa žiada, aby 

Komisia predtým, ako navrhne nový európsky legislatívny akt, zohľadnila finančný a 
administratívny dosah na regionálnej a miestnej úrovni: „Predtým, ako Komisia navrhne 
európsky legislatívny akt, uskutoční široké konzultácie. Ak je to vhodné, zohľadnia 
takéto konzultácie regionálny a miestny rozmer zamýšľaných opatrení.“ 

                                                 
10 Zmeny zavedené ústavnou zmluvou sú zvýraznené hrubou kurzívou. 
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- 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“. 

 
 

- Článok III-365 ods. 3 ústavnej zmluvy ustanovuje, že „Súdny dvor Európskej únie je za 
podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 príslušný rozhodovať o návrhoch podaných (...) 
Výborom regiónov na účely ochrany ich výsadných práv“ (t.j. hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti). 

 
E) Nové ustanovenia o regionálnej pomoci poskytnutej členskými štátmi 
 

- Článok III-167 ods. 2 (bývalý článok 87 Zmluvy o ES) ustanovuje výnimku pre štátnu 
pomoc poskytnutú určitým oblastiam Spolkovej republiky Nemecko dotknutým 
rozdelením Nemecka. Päť rokov od nadobudnutia platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu 
môže Rada zrušiť túto výnimku. 

 
- Po odporúčaniach Európskeho parlamentu boli v článku III-167 ods. 3a posilnené 

osobitné ustanovenia týkajúce sa okrajových regiónov: „oblastí, v ktorých je 
mimoriadne nízka životná úroveň alebo závažne nízka zamestnanosť, a oblastí 
uvedených v článku III-42411 so zreteľom na ich štrukturálnu, hospodársku a 
sociálnu situáciu“. 

 
- Pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu súdržnosť, mimoriadna pozornosť sa venovala 

pomoci poskytnutej štátmi vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v 
priemysle, najsevernejším regiónom s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovným, 
cezhraničným a horským regiónom (článok III-220).  

 
F) Ustanovenie o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde 
 

Koncept článku I-55 sa rozšíril na článok III-223 ods. 2 (bývalý článok 161 Zmluvy o ES), 
ktorý ustanovuje, že prvý viacročný finančný rámec prijatý v súlade s platnými 
ustanoveniami musí byť prijatý jednomyseľne: „Prvé ustanovenia o štrukturálnych 
fondoch a Kohéznom fonde, ktoré budú prijaté následne po ustanoveniach účinných v deň 
podpísania Zmluvy o Ústave pre Európu, budú ustanovené európskym zákonom Rady. 
Rada sa uznáša jednomyseľne po získaní súhlasu Európskeho parlamentu.“ 

 
1.4. Rybné hospodárstvo
 
A) Zmeny legislatívneho postupu 
 
Európska ústava bude v oblasti rybolovu základným krokom, konkrétne pokiaľ ide o  zlepšenia, 
ktoré ponúka v rámci legislatívneho postupu: po prvý krát sa zavedie v tejto oblasti 
spolurozhodovanie.  
 

                                                 
11 Guadeloupe, Francúzska Guayana, Martinique, Réunion, Azoroa, Madeira a Kanárske ostrovy. 
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Podľa platných zmlúv je rybolov jedinou spoločnou európskou politikou, kde je rozhodovanie 
úplne súčasťou konzultačného postupu. Podľa článku III-231 § 212 ústava rozširuje základný 
legislatívny spolurozhodovací postup o ustanovenia zamerané na umožnenie naplnenia cieľov 
spoločnej politiky rybolovu.  
 
Parlament týmto dostane príslušnú úlohu v rozhodovacom postupe týkajúcom sa 
najdôležitejších usmernení uplatniteľných v tomto odvetví, predovšetkým na zachovanie, 
riadenie a trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov, monitorovanie a uplatňovanie 
opatrení, podmienky spravovanie prístupu do vôd a k zdrojom a marketingu rybárskych 
produktov, štrukturálnu politiku a politiku riadenia kapacity flotíl, spoločnú organizáciu trhov a 
akvakultúrnych produktov. 

 
Podľa článku III-231 § 313, ktorý je jediným osobitným odkazom na rybolov v celom 
dokumente, však môže rozhodnutia o možnostiach rybolovu prijímať jedine Rada. Stanovenie 
celkových prípustných úlovkov (CPÚ) a kvót na rok je jedným z najhlavnejších znakov tejto 
politiky. Vylúčiť Parlament z rozhodovacieho procesu v tejto oblasti na základe ústavnej 
zmluvy je poľutovaniahodné. 
 
Parlament okrem toho víta uznanie vyjadrené v návrhu ústavy, pokiaľ ide o zásadu subsidiarity 
a konštatuje, že v oblasti rybolovu možno považovať nastávajúce vytvorenie regionálnych 
poradných výborov za súhlas s touto dôležitou zásadou ústavy a ako veľký krok vpred v 
súvislosti s návratom správy rybolovu do lokalizovanejšieho rozhodovacieho postupu. 

Pre mnohých účastníkov z odvetvia rybolovu, ktorí sa zapojili do dlhej diskusie pri vývoji 
ústavy, bol však záverečný text veľkým sklamaním, ako sa hovorí aj v bode 1.6 (pozri 1.6. 
Sklamanie niektorých parlamentných výborov, pokiaľ ide o súčasný text ústavnej zmluvy a/alebo 
jeho neratifikovanie). 
 
1.5. Doprava a cestovný ruch 
 
A) Doprava 
 
Zmeny, ktoré zaviedla ústavná zmluva v oblasti politiky dopravy, sú minimálne a nebudú mať 
priamy vplyv na prácu Výboru pre dopravu a cestovný ruch. 
 
B) Cestovný ruch 
 
Návrh ústavnej zmluvy ponúkne jasný právny základ, na ktorom by mohol výbor začať 
pripravovať rámec podporných krokov umožňujúci posilniť identitu odvetvia cestovného ruchu. 
 
Jeden úsek časti III návrhu ústavnej zmluvy sa osobitne venuje cestovnému ruchu (oddiel IV - 
článok III-281). Stanovuje, 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: 
 

                                                 
12 Európske zákony alebo európske rámcové zákony ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú v článku III-

228 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva. Prijímajú sa po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom. 

13 Rada na návrh Komisie prijíma európske nariadenia alebo európske rozhodnutia týkajúce sa stanovovania cien, 
odvodov, pomoci a množstvových obmedzení a určovania a prideľovania rybolovných možností. 
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a) podporu vytvárania priaznivého prostredia pre rozvoj podnikov v tomto odvetví,  
 

b) podporu spolupráce medzi členskými štátmi, najmä výmenou dobrej praxe.“ 
 
Hlavnou inováciou návrhu je to, že Únia bude môcť vyslovene tvoriť právne predpisy v odvetví 
cestovného ruchu s cieľom ustanoviť „osobitné opatrenia doplňujúce činnosti vykonávané 
členskými štátmi na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto článku“, avšak s vylúčením 
akejkoľvek „harmonizácie zákonov a iných právnych predpisov členských štátov“ (článok III-
281 ods.2).  
 
1.6. Sklamanie niektorých parlamentných výborov, pokiaľ ide o súčasný text ústavnej 

zmluvy a/alebo jeho neratifikovanie 
 
A) Výbor pre poľnohospodárstvo 
 
Pokiaľ ide o oblasť poľnohospodárskej politiky, Európsky parlament musel dlho bojovať, kým 
dosiahol spolurozhodovanie. Od začiatku spoločnej poľnohospodárskej politiky, teda približne 
pol storočia, mali Európsky parlament a jeho Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v 
rozhodovacom postupe iba konzultačnú funkciu. (Od Amsterdamskej zmluvy sa 
spolurozhodovací postup uplatňuje aj v oblastiach životného prostredia, bezpečnosti potravín a 
ochrany spotrebiteľa.). 
 
Ak ústavná zmluva vstúpi do platnosti, všetky základné rozhodnutia v oblasti 
poľnohospodárskej politiky budú podliehať rozhodnutiu Európskeho parlamentu. V prípade, že 
zmluva nebude ratifikovaná, demokratický deficit bude pretrvávať.  
 
Pokiaľ ide o stanovovanie kvót, cien a kvantitatívnych obmedzení, text ústavnej zmluvy je 
krokom späť v porovnaní so súčasnou situáciou. V týchto otázkach rozhoduje Rada bez účasti 
Európskeho parlamentu.  
 
Okrem toho ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky vymedzené pred pol storočím boli 
prevzaté ako celok v článku III-227 ods. 1 textu14. V súčasnosti však už neodrážajú 
poľnohospodársku politiku tak, ako bola reformovaná po niekoľko krát.  
 
Jedným z hlavných dôvodov nedostatku vôle zmeniť kapitolu o poľnohospodárstve v zmluve 
bola rozdielnosť názorov medzi Radou a inými inštitúciami, pokiaľ ide o koncepciu novej 
spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
 
Rozsiahle rokovania o finančnom výhľade 2007-2013 boli iba jednoduchou vzorkou problémov, 
ktoré spôsobuje predefinovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky tvorcom politiky. Dohoda 
uzatvorená v súvislosti s viacročným finančným rámcom však nevyriešila do hĺbky otázku 
spoločnej poľnohospodárskej politiky, keďže nechala otvorené dvierka veľkej rozprave o 
horizonte na rok 2008. Táto rozprava sa bude týkať váhy spoločnej poľnohospodárskej politiky 
                                                 
14 Ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky sú:  
 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.  

PE 369.037 10



 

v rozpočte Spoločenstva, budúceho systému financovania a rozdelenia pomoci, všetko sú to 
prvky spojené s vývojom „britského šeku“. 
 
Odhliadnuc od finančných rozpráv, členské štáty budú aj tak musieť vyriešiť základné otázky, 
ktoré boli v prípade spoločnej poľnohospodárskej politiky vždy odlišné: okrem iného vzťahy 
medzi poľnohospodárskym a potravinovým modelom na jednej strane a európskym sociálnym 
modelom na strane druhej, zlučiteľnosť tohto agropotravinárskeho európskeho modelu s 
mnohostrannosťou v prostredí, ktoré podlieha globalizácii (vonkajšia legitimita spoločnej 
poľnohospodárskej politiky), vzťahy medzi poľnohospodárstvom a novými požiadavkami 
európskych občanov (vnútorná legitimita), pridaná hodnota spoločnej politiky vo vzťahu k 
prípadnej renacionalizácii, vhodná finančná ťarcha spoločnej poľnohospodárskej politiky v 
rozpočte Spoločenstva, čo by v konečnom dôsledku znamenalo rozhodnúť o rozdelení výdavkov 
na spoločnú poľnohospodársku politiku medzi poplatníkov a(alebo) spotrebiteľov, tak isto ako 
definovanie niekoľkých kritérií na rozdeľovanie pomoci medzi príjemcov so zreteľom na 
hodnoty európskej spoločnosti.  
 
B) Výbor pre regionálny rozvoj 
 
Neratifikovanie ústavnej zmluvy by malo niekoľko negatívnych dôsledkov na rozhodovací 
postup týkajúci sa regionálnej a kohéznej politiky.  
 
V každom prípade zostávajú hranice Európskeho parlamentu pri rokovaniach s Radou veľmi 
obmedzené, pokiaľ ide o všeobecné nariadenie o úlohách, prioritných cieľoch a organizácii 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a o nariadenie ustanovujúce Kohézny fond. Ústavná 
zmluva stanovuje, že po podpísaní zmluvy budú prvé ustanovenia o všeobecnom nariadení na 
roky 2007-2013 ešte podriadené postupu súhlasu (jednomyseľná zhoda Rady po schválení 
Európskeho parlamentu).  
 
Parlament už zdôraznil, že postup súhlasu pri prijímaní všeobecného nariadenia mu neumožňuje 
dostatočne sa zapojiť do rozhodnutí o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde, keďže je 
nemožné zaradiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu Komisie alebo k spoločnej pozícii 
Rady, na rozdiel od spolurozhodovacieho postupu. Toto sa odrazilo na prebiehajúcich 
rokovaniach s Radou o novom legislatívnom rámci na roky 2007-2013, najmä však v žiadosti 
Európskeho parlamentu o vytvorenie rezervy Spoločenstva v oblasti účinnosti, určenej pre 
prostriedky na kohéznu politiku a nepoužité prostriedky. Túto žiadosť Rada zamietla.  
 
Je poľutovaniahodné, že v zmluvách o územnej súdržnosti chýba explicitný právny základ. 
Môže sa stať, že územnú dimenziu kohéznej politiky, nevyhnutný a neoddeliteľný doplnok cieľa 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti, budú členské štáty vo svojich operačných programoch 
zanedbávať, pretože chýba konkrétny právny základ. V strategických usmerneniach pre kohéznu 
politiku na roky 2007-2013, ktoré predložila Európska komisia a ktoré sú tiež predmetom 
súhlasu Európskeho parlamentu, však tvorí územná súdržnosť základný pilier.  
 
Taký istý problém nastáva, pokiaľ ide o posledné neformálne Rady ministrov o regionálnej a 
kohéznej politike, kde bola územná súdržnosť jedným z hlavných bodov programu, ako sa 
zdôraznilo v záveroch predsedníctva neformálnej Rady ministrov o územnej súdržnosti 20. a 21. 
mája 2005 v Luxemburgu.  
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C) Výbor pre rybné hospodárstvo 
 
Spoločná politika rybolovu sa za posledných dvadsať rokov výrazne vyvinula a v súčasnosti je 
rozvinutou sektorovou politikou Spoločenstva s konkrétnymi cieľmi. Výbor pre rybné 
hospodárstvo a vlastne Parlament ako celok odsúdili skutočnosť, že ďalšie zmluvy, vrátane 
Zmluvy o ústave pre Európu, neobsahujú časť alebo skupinu samostatných a konkrétnych 
ustanovení o spoločnej politike rybného hospodárstva a akvakultúre. 
 
Výbor preto odmieta najmä prístup obsiahnutý v článku III-22515 ústavy, podľa ktorého sa 
význam spoločnej politiky rybolovu naďalej znižuje tým, že sa považuje skôr za doplnkovú 
politiku spoločnej poľnohospodárskej politiky namiesto toho, aby sa otvorene uznalo, že 
existujú oddelene. 
 
Ústava nevymedzuje konkrétne ciele spoločnej politiky rybolovu alebo opatrenia potrebné na 
dosiahnutie týchto cieľov . Niektoré ciele stanovené v článku III-227 (pozri prílohu I) a 
opatrenia potrebné na dosiahnutie týchto cieľov v článku III-228 (pozri prílohu I) sa teda 
vzťahujú iba na spoločnú poľnohospodársku politiku, aj napriek tomu, že tieto články by sa mali 
uplatňovať v poľnohospodárstve aj v rybolove. 
 
A rovnako sa zabudlo na hlavné ciele rybolovu. Ústava neodkazuje na dôležitý cieľ sprístupniť 
živé vodné zdroje a akvakultúrne produkty na dlhodobé využívanie v rámci trvalo udržateľného 
rozvoja, zatiaľ čo je zabezpečené, že sociálne a hospodárske aspekty a aspekt životného 
prostredia sú náležite vyrovnané. 
 
Pokiaľ ide o štrukturálne fondy, Finančný nástroj na usmernenie rybného hospodárstva nie je ani 
len uvedený ako jeden z fondov vymenovaných v článku III-22116 .  
Parlament vždy naliehal, aby jeho schválenie (súhlas) bolo podmienkou prijatia každej 
medzinárodnej dohody v oblasti rybolovu. Zdá sa, že článok III-32517 to ponúka, čo môže byť 
významným pokrokom, pokiaľ ide o posilnenie úlohy Parlamentu pri uzatváraní takýchto 
dohôd. 
 
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že rybolov je zaradený do ústavy iba ako dodatok a vlastne 
sa naň často úplne zabudlo. Je to poľutovaniahodné, pretože rybolov je v súčasnosti rozvinutou 
sektorovou politikou Spoločenstva s konkrétnymi cieľmi.

                                                 
15 Únia vymedzuje a vykonáva spoločnú poľnohospodársku politiku a spoločnú politiku v oblasti rybného 

hospodárstva. „Poľnohospodárske produkty“ znamenajú produkty pôdy, chovu hospodárskych zvierat a rybného 
hospodárstva a produkty prvotného spracovania, ktoré priamo súvisia s týmito produktmi. Odkazy na spoločnú 
poľnohospodársku politiku alebo poľnohospodárstvo a používanie pojmu „poľnohospodársky“ sa týkajú aj 
rybného hospodárstva, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky tohto odvetvia. 

16  Členské štáty riadia a koordinujú svoje hospodárske politiky tak, aby dosiahli aj ciele uvedené v článku III-220. 
Tvorba a uskutočňovanie politík a činností Únie a uskutočňovanie vnútorného trhu zohľadní tieto ciele a 
prispieva k ich dosiahnutiu. Únia takisto podporuje dosahovanie týchto cieľov opatreniami, ktoré prijíma 
prostredníctvom štrukturálnych fondov (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond, sekcia 
usmerňovania; Európsky sociálny fond; Európsky fond pre regionálny rozvoj), Európskej investičnej banky a 
iných existujúcich finančných nástrojov. 17 Zmluvy, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa uplatňuje buď riadny legislatívny postup alebo mimoriadny 
legislatívny postup, pokiaľ sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu. 
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II. Posledné udalosti po francúzskom a holandskom referende
 
2.1. Plán D 
 
Po francúzskom a holandskom referende o Zmluve o Ústave pre Európu otvorili hlavy štátov a 
predsedovia vlád v júni 2005 obdobie úvah s cieľom uskutočniť rozsiahlu diskusiu v každom 
členskom štáte. Európska komisia začala 13. októbra 2005 Plán D (demokracia, dialóg a 
diskusia). Tento Plán D je základom širokého dialógu o budúcnosti Európy. 
 
Plán D je vlastne precvičením si diskusie, dialógu a počúvania. Je to prostriedok na mobilizáciu 
politických myšlienok s cieľom vyprovokovať zmenu. Zrejmým cieľom je dosiahnuť nový 
konsenzus o politikách, ktorý by umožnil to, že Európa bude schopná naplniť výzvy 21. 
storočia.  
 
Európski občania konfrontovaní s výzvami globalizácie kladú náročné otázky o ochrane 
pracovných miest, dôchodkoch, prisťahovalectve a úrovni života. Európa sa musí zmeniť 
spôsobom, ktorý zaručí, že zostane neoddeliteľnou súčasťou riešenia. Plán D má za cieľ vniesť 
do Európskej únie viac demokracie, podporiť rozsiahlu verejnú diskusiu a umožniť nový 
konsenzus o budúcom smere EÚ.  
 
Diskusie na vnútroštátnej úrovni o európskej ústave dokázali, že občania sú oddaní Európskej 
únii, je však zrejmé aj to, že stále viac majú pocit vzďaľovania sa od demokratického procesu. 
Prišiel čas, keď treba počúvať a konať. V tomto zmysle musí Plán D smerovať k objasneniu, 
prehĺbeniu a legitimizovaniu nového konsenzu o Európe, odpovediam na kritiky a musí umožniť 
nájsť riešenia v prípade, že sa nenaplnili očakávania. 
 
Plán D sa neohraničuje iba na obdobie úvah. Je to cvičenie, ktoré treba praktizovať počas celého 
trvania mandátu súčasnej Komisie a aj po ňom. Súčasnú krízu bude možné prekonať iba novým 
konsenzom o európskom projekte, zakotvenom v očakávaniach občanov. 
 
Plán D je napokon nácvikom počúvania a musí umožniť Európskej únii odpovedať na obavy 
vyjadrené občanmi. Cieľom Komisie je podporovať diskusiu a dosiahnuť uznanie pridanej 
hodnoty, ktorú môže ponúknuť Európska únia. Na obnovenie demokracie je potrebné dať 
európskym občanom právo byť vypočutí.  
 
Diskusie na vnútroštátnej úrovni musia byť štruktúrované tak, aby závery, ktoré z nich 
vyplývajú, mohli mať priamy vplyv na politický program Európskej únie. Toto precvičenie 
počúvania musí viesť k jasným výsledkom, ktoré sa zohľadnia na koniec obdobia úvah (pozri 
časť 2.4 Oznámenie Komisie o budúcnosti Európy).  
 
Otvorenie druhej časti Plánu D je naplánované na október 2006. 
 
So zreteľom na uvedené je treba spomenúť aj Bielu knihu Komisie o európskej politike 
komunikácie, uverejnenú 1. februára 2006. Z hľadiska Plánu D je cieľom tejto iniciatívy 
podporiť novú politiku komunikácie a otvoriť priamy dialóg medzi Európskou úniou a jej 
občanmi. Toto sa týka európskych inštitúcií vo všeobecnosti, a zvlášť Európskeho parlamentu, 
pokiaľ ide o ich vlastné politiky komunikácie a informovanosti.  
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2.2. Správa Duff-Voggenhuber, Obdobie úvah: štruktúra, témy a kontext hodnotenia 
diskusie o Európskej únii 

 
V uvedenom kontexte, odpovedajúc na rozhodnutie Európskej rady z júna 2005 o začatí obdobia 
dialógu a úvah, hlasoval Európsky parlament 19. januára 2006 (za 285, proti 125, zdržali sa 51) 
o správe Andrewa Duffa a Johannesa Voggenhubera. Európski poslanci sa tak chceli uistiť, že 
nová diskusia dosiahne konkrétne ciele a požiadali o predĺženie obdobia úvah. 
 
Spravodajcovia zdôraznili potrebu zapojiť do budovania Európy všetkých občanov a kritizovali 
Radu a Komisiu za to, že nestanovili jasný cieľ obdobia úvah. 
 
Parlament opakovane vyjadril svoje presvedčenie, že Zmluva z Nice neponúka realizovateľné 
pokračovanie integračného procesu, potvrdil tiež svoje rozhodnutie dosiahnuť ústavnú dohodu, 
ktorá posilní parlamentnú demokraciu, transparentnosť a právny štát, podporí základné práva, 
rozvinie občianstvo a zvýši kapacitu rozšírenej Únie efektívne reagovať v rámci Únie a na 
medzinárodnom poli. Požiadal tiež, aby sa vyvinulo všemožné úsilie na zabezpečenie toho, že 
ústava vstúpi do platnosti v roku 2009. Poslanci takisto potvrdili, že po vstupe Rumunska a 
Bulharska nebude možné nijaké ďalšie rozšírenie bez nového ústavného základu. 
 
Poslanci okrem toho kritizovali návrhy zamerané na vytvorenie istého typu skupín členských 
štátov spôsobilých začať s uplatňovaním reforiem a nebrať ostatné krajiny do úvahy, ako aj 
riešenia zamerané na vytvorenie koalícií členských štátov mimo rámec Európskej únie.  
 
Plénum potvrdilo niekoľko možností ďalšieho osudu ústavy: zrieknuť sa návrhu ústavy, 
pokračovať v ratifikácii súčasného nezmeneného textu, objasniť alebo obohatiť súčasný text, 
prepracovať a(alebo) zmeniť text s cieľom zlepšiť ho, text úplne prerobiť. Plénum rozhodlo, že 
zachovanie súčasného textu by znamenalo pozitívny výsledok obdobia úvah, ale že toto bude 
možné iba pod podmienkou, že sa zároveň naplánujú významné opatrenia s cieľom upokojiť a 
presvedčiť verejnú mienku. 
 
Parlament preto navrhol použiť súčasné obdobie úvah na oživenie ústavného návrhu v rámci 
širokej verejnej diskusie o budúcnosti európskej integrácie. Tento európsky dialóg by sa mal 
zamerať na objasnenie, prehĺbenie a demokratizáciu konsenzu o ústave, odpovedať na kritériá a 
nájsť riešenia tam, kde neboli naplnené očakávania. Pôjde o parlamentné fóra a fóra pre 
občanov. 
 
Poslanci navrhli, aby sa prvé medziparlamentné fórum stretlo na jar 2006. Na tomto fóre by 
bolo možné vypočuť európskych aj národných poslancov, s cieľom predložiť podrobné 
odporúčania Európskej rade (pozri 2.3 Prvé výsledky spoločného stretnutia Európskeho 
parlamentu s národnými parlamentmi). 
 
Toto prvé parlamentné fórum by sa malo zamerať na obmedzený počet prioritných otázok, t.j.: 
cieľ európskej integrácie, úloha Európy vo svete, budúcnosť hospodárskeho a sociálneho 
modelu v kontexte globalizácie, hranice Európskej únie, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť, 
financovanie EÚ.  
 
S cieľom zabezpečiť početnejšiu účasť Parlament zároveň požiadal členské štáty, aby za pomoci 
Komisie zorganizovali veľký počet verejných stretnutí a diskusií v médiách o budúcnosti 
Európy - fóra pre občanov - na národnej, regionálnej a miestnej úrovni na témy zamerané na 
spoločnú dohodu. Na týchto diskusiách by sa mali zúčastňovať politické strany, sociálni 
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partneri, občianska spoločnosť, akademickí zástupcovia a médiá. Navrhol tiež, aby politické 
strany venovali zvýšenú pozornosť európskej dimenzii, tak počas svojich interných diskusií, ako 
aj volebných kampaní. 
 
Napokon Parlament vyjadril želanie, aby sa závery obdobia úvah vyjadrili v priebehu druhého 
polroka 2007 a aby sa v tomto štádiu jasne odpovedalo na otázku, ako ďalej napredovať s 
ústavou.  
 
2.3. Prvé výsledky spoločného stretnutia Európskeho parlamentu s národnými 

parlamentmi 
 
8. a 9. mája 2006 bola na stretnutí medzi európskymi poslancami a poslancami národných 
parlamentov o Budúcnosti Európy, ktoré sa konalo v priestoroch Európskeho parlamentu, 
inaugurovaná medziparlamentná dimenzia tejto diskusie. Stretlo sa tu viac ako 200 poslancov 
európskeho parlamentu a národných parlamentov z 25 členských štátov a kandidátskych krajín 
(Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Turecko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko). 
Účastníci diskutovali v niekoľkých pracovných skupinách na tieto témy: Európska únia a svet a 
hranice EÚ, Globalizácia a európsky hospodársky a sociálny model, Sloboda, bezpečnosť, 
spravodlivosť: aké sú perspektívy?, Finančné zdroje Únie v budúcnosti.  
 
Bolo stanovené, že odteraz sa bude jedna z týchto skupín, skupina pre finančné zdroje EÚ, 
stretávať stále. Nevyhnutná je spoločná debata, keďže ide o veľmi citlivú oblasť týkajúcu sa 
najmä právomoci národných parlamentov, ktoré chcú byť zaradené do analytického a 
rozhodovacieho procesu začínajúceho v roku 2008.  
 
Dosiahol sa prvý hmatateľný výsledok, ktorý musí umožniť posilniť kontrolu dodržiavania 
subsidiarity národnými parlamentmi. Predseda Barosso počas svojho vystúpenia oznámil, že 
odteraz Komisia postúpi národným parlamentom všetky legislatívne návrhy v rovnakom čase 
ako Európskemu parlamentu.  
 
Veľká väčšina poslancov sa vyjadrila za zachovanie návrhu ústavy a viacerí zdôraznili, akú 
škodu spôsobilo občanom neprijatie ústavy (Španiel Carnero Gonzalez hovoril najmä o „cene 
neústavy“). Niekoľko poslancov (Poľsko, Česká republika) sa však vyjadrovalo skôr o „mŕtvej 
ústave“. 
 
Všetci účastníci sa domnievajú, že nie je potrebné čakať na oživenie ústavného návrhu na to, 
aby sa prijali konkrétne a odvážne opatrenia na oživenie Európy, čím sa dokáže občanom, že 
kroky Spoločenstva im pomohli. Viacero poslancov však zároveň vyjadrilo úmysel nahradiť 
všeobecnú ústavnú zmluvu presne obmedzenými krokmi a začať s Európou projektov ako 
alternatívou spoločného projektu. 
 
Názory sa podstatne odlišovali, pokiaľ ide o budúce rozširovanie. Podľa jedných by sa malo 
rozširovať bez prerušenia, iní (tých bolo viac) považujú za nevyhnutnú dlhú prestávku a 
spomenuli riziko znehodnotenia európskeho projektu. Predstavy o európskom sociálnom modeli 
boli tiež značne odlišné, niekedy aj nejasné.  
 
Výsledky tohto stretnutia boli v každom prípade povzbudivé, zároveň sa však potvrdili mnohé 
rozdiely. Takéto stretnutia sa budú odteraz konať pravidelne. Druhé stretnutie sa uskutoční v 
decembri, ďalšie budú nasledovať.  
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2.4. Oznámenia Komisie o Budúcnosti Európy 
 
Európska komisia prijala 10. mája 2006 dve oznámenia o Budúcnosti Európy, ktoré predloží 
Európskej rade 15. a 16. júna: 

- Prvé je nazvané Program pre občanov: dosiahnuť výsledky pre Európu, a Komisia v ňom 
predkladá najmä svoju snahu o Európu výsledkov, ktorá konkrétnym spôsobom zodpovedá 
očakávaniam a nárokom občanov. 

- Druhé je nazvané Obdobie úvah a plán D a Komisia v ňom vyvodzuje prvé závery zo 
skúseností získaných od začatia obdobia úvah v júni 2005 a predloženia Plánu D v októbri 
2005. 
 
Východiskovým bodom Komisie je zistenie, že pokiaľ ide o Ústavu pre Európu, v tomto čase 
neexistuje konsenzus medzi členskými štátmi o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na 
prekonanie krízy a že bude potrebné dlhšie obdobie pred pristúpením k vyriešeniu otázky na 
tému inštitúcie. Aj napriek tomu, že sa Komisia drží hodnôt, zásad a obsahu ústavy, neželá si, 
aby „ústavná slepá ulička“ paralyzovala alebo bránila politickým krokom Európskej únie. 
Komisia preto navrhuje dvojitý prístup:  

- prijať a urýchlene uplatniť Pozitívny program umožňujúci ponúknuť občanom Európu 
výsledkov a využiť pritom čo najviac možnosti, ktoré ponúkajú platné zmluvy, 
- paralelne a postupne organizovať diskusiu o Ústave pre Európu s cieľom vyriešiť 
problém inštitúcií Európskej únie, podľa možností do roku 2009.  

Nový Program občanov pre Európu, ktorý navrhuje Komisia, obsahuje najmä dvanásť 
konkrétnych návrhov pokrývajúcich tieto veľké oblasti:  

 
A) Vnútorný trh  
Komisia začne so základnou revíziou fungovania vnútorného trhu, aby zistila, kde sa 

ešte úplne jednotný trh neuplatňuje na úkor občanov. Komisia predloží Európskej rade a 
Európskemu parlamentu v roku 2007 správu s konkrétnymi návrhmi nazvanú Jednotný trh 21. 
storočia.  

 
B) Solidarita, príležitosti a prístupnosť pre občanov  
Komisia zhodnotí sociálne reality európskej spoločnosti a rozbehne Program pre prístup 

k solidarite. Cieľom tohto programu (založeného na opatreniach stanovených na neformálnom 
zasadnutí Európskej rady v Hampton Court v októbri 2005) bude zaradiť sociálnu dimenziu do 
revízie vnútorného trhu naplánovanej na rok 2007. Konkrétne: Komisia chce tiež zlepšiť 
informovanosť Európanov o právach, ktoré majú ako občania EÚ.  

 
C) Sloboda, bezpečnosť, spravodlivosť  
Komisia navrhne členským štátom, aby sa policajná a justičná spolupráca a spolupráca v 

oblasti legálneho prisťahovalectva presunuli z tretieho do prvého piliera. Základom návrhu bude 
článok 42 Zmluvy z Nice a jeho cieľom bude čo možno najviac využiť potenciál, ktorý 
ponúkajú platné zmluvy, kým neexistuje Ústava pre Európu. 

 
D) Rozširovanie  
V priebehu nasledujúcich mesiacov Komisia zintenzívni diskusiu o pridanej hodnote 

rozšírenia (s cieľom presvedčiť občanov) a o presnom vymedzení asimilačnej kapacity 
Európskej únie (jedno z kritérií stanovených v Kodani). Pred zasadnutím Európskej rady v 
decembri 2006 predloží novú správu o budúcej stratégii rozširovania Európskej únie. 
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E) Európska únia a svet  
Komisia, ktorá je presvedčená o silnej podpore európskych občanov pokiaľ ide o 

účinnejšiu a viditeľnejšiu úlohu Európskej únie vo vonkajšej politike, predloží Rade „strategický 
dokument“ s konkrétnymi plánmi o možnostiach posilnenia nástrojov a úlohy vonkajšej politiky 
Európskej únie na základe platných zmlúv. Komisia preskúma najmä možnosť zlepšiť súdržnosť 
a koordináciu vonkajších opatrení Komisie s opatreniami iných európskych inštitúcií a 
členských štátov. 

 
F) Subsidiarita, zlepšenie právnej úpravy, transparentnosť  
Komisia predloží všetky legislatívne návrhy a oznámenia priamo parlamentom 

členských štátov v tom istom čase ako Európskemu parlamentu. Národné parlamenty tak budú 
môcť reagovať na tieto návrhy hneď od začiatku rozhodovacieho postupu. K iniciatíve zlepšenia 
právnej úpravy sa predložia na jeseň nové návrhy. Pokiaľ ide o transparentnosť, Komisia 
plánuje urýchliť práce na prístupe k dokumentom. 
 

*    *    * 
 
Európski poslanci si 16. mája 2006 vypočuli Margot Wallström, komisárku zodpovednú za 
inštitucionálne vzťahy, ktorá predložila dve oznámenia Komisie prijaté v rámci obdobia úvah o 
budúcnosti Európy. Poslanci majú rôzne názory na návrhy Komisie. Niektorí podporujú úsilie 
priblížiť Európu obyvateľom a trvajú pritom na konkrétnych výsledkoch európskej integrácie. 
Iní Komisii vyčítajú nedostatok záujmu, pokiaľ ide o ústavu. 
 

*    *    * 
 
Projekt návrhu uznesenia o budúcich etapách obdobia úvah, ktorý predložil Jo Leinen v mene 
Výboru pre ústavné veci 28. apríla 2006, bude predložený na plenárnej schôdzi v júni. Okrem 
iného v ňom požiadal, aby Európska rada vyzvala Francúzsko a Holandsko, aby preskúmali 
cestu, ktorou sa bude uberať postup schvaľovania referend. Tento istý návrh uznesenia vyzýva 
Európsku komisiu k prehodnoteniu ceny „neústavy“. 
 

*    *    * 
Európska rada 15. a 16. júna sa bude venovať najmä hodnoteniu obdobia úvah a rozprave o 
budúcnosti Európy. 
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Príloha: Stav platných ratifikačných postupov 
 
Member 

State Procedure Date scheduled Previous European 
referendums 

Austria Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. 
Approval by Bundesrat 25 May 2005  1994: accession 

Belgium 

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  
Indicative referendum ruled 
out  

Approval by the Senate: 28 April 2005. 
Approval by the Chamber: 19 May 2005.  
Approval by the Brussels regional 
parliament: 17 June 2005. Approval by the 
German Community Parliament of 
Belgium: 20 June 2005.  
Approval by the Walloon regional 
Parliament: 29 June 2005.  
Approval by the French Community 
Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

NO 

Cyprus Parliamentary 
 Approval by the House on 30 June 2005  NO 

Czech 
Republic 

Referendum.  
But no final decision so far  

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  2003: accession 

Denmark Referendum  Referendum postponed (no new date has 
been set)  

1972: accession 
1986: Single European 
Act 
1992: Maastricht Treaty 
(twice)  
1998: Amsterdam Treaty 
2000: euro 

Estonia  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament on 9 May 2006 2003: accession 

Finland  
 Parliamentary 

Presentation by the Government of a report to 
the parliament on 25 November 2005. 
Ratification expected during the presidency 
of the Council in the second half of 2006. 

Consultative 
referendum: 
1994: accession 

France  Referendum Referendum 29 May 2005 negative (NO: 
54,68%; turn out: 69,34%) 

1972: enlargement EEC 
1992: Maastricht Treaty 

Germany  
 

Parliamentary  
( Bundestag and Bundesrat) 

Approval by Bundestag: 12 May 2005.  
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.  NO 

Greece  
 

Parliamentary 
But the Left parties submitted 
a joint proposal for a 
referendum 

Approval by Parliament: 19 April 2005 NO 

Hungary  
 Parliamentary Approval by Parliament: 20 December 2004  2003: accession 

Ireland  Parliamentary + 
Referendum 

Referendum postponed (no date has been 
set). 
A White paper has been presented to the 
parliament on 13 October 2005.  

1972: accession  
1987: Single European 
Act  
1992: Maastricht Treaty
1998: Amsterdam Treaty 
2001 and 2002: Nice 
Treaty 

Italy  
 

Parliamentary 
(Chamber and Senate) 

Approval by the Chamber on 25 January 
2005 and by the Senate on April 6th. 

Consultative 
referendum: 
1989: possible draft 
Constitution 

Latvia  
 

Parliamentary 
 Approval by the chamber on 2 June 2005  2003: accession 
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Lithuania  Parliamentary Approval by Parliament: 11 November 
2004 2003: accession 

Luxembourg Parliamentary (two votes) + 
consultative referendum 

Approval by the Chamber (first reading) 
on 28 June 2005. 
Positive Referendum on 10 July 2005: 
56,52% in favour, 43,48% against. 
Final approval by the Chamber on 25 
October 2005 (57 votes in favour, 1 
against). 

NO 

Malta  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 6 July 2005 2003: accession 

Netherlands  
Parliamentary (First and 
second Chambers)+ 
consultative referendum  

Referendum 1 June 2005 negative (NO: 
61,6%, turn out: 62,8%) NO 

Poland  No decision so far 
The Parliament failed on 5 July to vote on the 
ratification procedure. Ratification 
postponed (no date has been set).  

2003: accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date has been 
set)  NO 

Slovakia  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 11 May 2005  2003: accession 

Slovenia  Parliamentary Approval by Parliament: 1 February 2005:  2003: accession 

Spain  
Parliamentary (Congress 
and Senate) + consultative 
referendum 

Referendum 20 February 2005:  
76,7% in favour. 
Turnout: 42,3%.  
Approval of the Congress on 28 April.  
Approval of the Senate on 18 May 2005 

NO 

Sweden  
Parliamentary 
No referendum envisaged at 
this stage  

Ratification postponed (no date has been 
set). 

Consultative 
referendums:  
1994: accession  
2003: euro 

United 
Kingdom  

Parliamentary (House of 
Commons and House of 
Lords). + referendum 

Parliamentary ratification process 
suspended (suspension announced by UK 
government on 6 June 2005)  

1975: Continued 
membership of the EC 
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