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I.Úvod
Velká Británie hraje jako jedna ze světových mocností významnou
roli i v otázkách, týkajících se evropské problematiky a politického
vývoje Evropy. Její ostrovní lokalizace ji však ještě v nedávné
minulosti od kontinentální Evropy výrazně geograficky oddělovala,
což mělo za následek i její specifický přístup k evropskému
politickému dění. Tento vztah přežívá dodnes a má silný vliv i na
britské veřejné mínění vůči evropskému integračnímu procesu.
Historie prokázala, že je v tomto směru značně nejednotné.
Ve své politice v otázce sjednocování Evropy usilovala Velká
Británie od počátku o udržení, případně i o posílení své politické i
ekonomické pozice. Prosazovala však v analyzovaném období od počátku
promyšlenou a propracovanou koncepci své evropské politiky, nebo
tuto dlouhodobou koncepci postrádala? Cílem této práce je prokázat,
že ve zkoumaném období Velká Británie dlouhodobou promyšlenou
koncepci neměla, v důsledku čehož jednotlivé vlády (Tchatcherová,
Major, Blair) zastávaly odlišná stanoviska.
Tato základní teze mé bakalářské práce bude prokázána rozborem
politiky tří vlád Velké Británie v období 1979 - 2005, počínaje
vládou Margaret Thatcherové přes období vlády Johna Majora až
k současné vládě Tony Blaira. Téma mé práce bude vymezeno akty a
přístupy těchto vlád s přímou vazbou k problematice evropské
integrace.
Základní metodou získávání podkladů pro mou práci bylo studium
a komparace příslušné literatury, zabývající se analýzou období vlád
jednotlivých britských premiérů ve vymezeném období a analýza
jejich projevů, dostupných na internetu. Zvláštní pozornost jsem
věnoval poslednímu vývoji za vlády T. Blaira. Prostudoval jsem
všechny zásadní dostupné projevy tohoto politika od nástupu do
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funkce a ve své práci jsem bral v úvahu všechna jeho prohlášení,
týkající se vztahu Velké Británie k EU.

Současně jsem studoval i

základní českou a anglickou literaturu a další podklady, týkající se
vývoje evropské integrace a jejích forem. Významným pramenem bylo
i průběžné sledování denního tisku i článků, zveřejněných v odborných časopisech. Seznam hlavních pramenů je uveden v závěru práce.
Při výběru literatury jsem se zaměřil na autory renomované,
objektivní a všeobecně uznávané. Byli to např. přímo Margaret
Tchatcherová (dvě knihy jejích pamětí), Tony Blair (projevy od
nástupu jeho vlády, čerpané z internetové adresy k lednu 2005:
http://www.number-10.gov.uk) a dále práce několika politických
komentátorů a analyzátorů, především Michael Foley (přednáší
mezinárodní politiku na univerzitě ve Walesu), Hugo Young
(dlouhodobý politický komentátor pro časopis The Guardian,
trojnásobný laureát ceny British Political Columnist of the Year),
Anthony Seldon (uznávaný politický analyzátor a publicista),
z českých autorů pak např. politologové a publicisté Miroslav
Keřovský, Alena Keřovská a Lenka Rovná. Přes poměrně široký okruh
prostudované literatury jsem v zásadních faktech, majících vztah
k tezi mé práce, nenašel zásadní rozpor. Z pramenů uvedených
v seznamu literatury jsem čerpal pouze fakta pro vlastní závěry.
V žádném z nich si autor přímo nekladl otázku, která je výchozí pro
výše uvedenou tezi mé práce.

II. Koncepce politiky Velké Británie k evropské integraci za vlády
M.Thatcherové (1979-1990)
Současná idea evropské integrace vznikla krátce po skončení
2.světové války. Byla impulsem k užší spolupráci evropských národů
a snahou o zabránění novému světovému válečnému konfliktu. Poválečná
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Velká Británie si hájila svou výlučnost, danou jak její imperiální
minulostí, tak i její rolí ve 2.světové válce. Sjednocovací proces
západní kontinentální Evropy od počátku bedlivě sledovala a nakonec
se do něj i aktivně zapojila. Se zvyšujícím tempem evropské
integrace však ve Velké Británii začaly narůstat obavy z toho, že
role Velké Británie bude oslabena ve prospěch vlivu Německa a
Francie. Obavy z posílení vlivu Německa na úkor Velké Británie
a obavy z role, hrané jeho vůdci, pronásledovaly Tchatcherovou
neustále 1, stejně tak, jako obavy z tzv. dvourychlostního vývoje,
kdy by jedna skupina zemí postupovala v integraci rychleji a
nechávala druhou skupinu čím dál, tím víc za sebou 2.
Politika vlády Margaret Thatcherové byla od samého počátku
k evropským integračním snahám na základě historických zkušeností
Velké Británie velmi opatrná a rezervovaná. Koncepce této politiky
byla ovlivněna i jejím postavením jako ústřední země Britského
společenství národů. Thatcherová sama charakterizovala svou politiku
tak, že věří v Evropu svobodnou, nikoli standardizovanou, že trvá na
tom, aby instituce Evropského společenství byly řízeny tak, aby
posilovaly svobodu jednotlivce na celém kontinentu, že evropským
institucím nesmí být dovoleno, aby se zvrhly v byrokracii. Podle
Thatcherové však ve Společenství vždycky existovala tendence
protichůdná - intervencionalistická, protekcionistická a nakonec
federalistická 3. Z této charakteristiky je patrné, že
koncepcí politiky M. Thatcherové ve vztahu k Evropě bylo snahy o
integraci vyššího stupně brzdit a sjednocování Evropy zmrazit na
jeho základním stupni, případně k němu vrátit tam, kde jej již
____________________________________________________________________
1
2
3

Young Hugo : This Blessed Plot (Britain and Europe from Churchill to Blair),Papermac,
MacmillanPublishers Ltd., London 1998, str.319, str.358-359
Tamtéž, str.322
Thatcherová Margaret : Roky na Downing Street, Praha, Naše vojsko 1996, str. 49
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dosavadní vývoj přesáhl.
Kontrast mezi těmito dvěma zásadními názory na směr vývoje Evropy
se dále vyostřoval v následujících letech. Thatcherová považovala
probíhající vývoj za nepříznivý pro Velkou Británii, především stále
užší vztah mezi Německem a Francií. V tom viděla snižující se
schopnost Velké Británie ovlivňovat další vývoj událostí na
evropském kontinentu. Podle ní nešlo jen o dobré osobní vztahy mezi
vedoucími státníky obou zemí, ale o problém, který má daleko hlubší
podstatu ve vyhlídkách dlouhodobého zájmu. Francie se dlouho obávala
síly Německa a doufala, že svou intelektuální silou by mohla
v Evropě prosadit cesty příznivější francouzským zájmům. Na druhé
straně Německo si bylo vědomo toho, že ačkoliv

přispělo do

Evropského společenství finančně i ekonomicky mnohem víc než
kterýkoli jiný stát, dosáhlo enormního zisku právě formou
mezinárodního uznání a vlivu, k němuž mu dopomohla výraznou měrou
právě spolupráce s Francií. Thatcherová nazývá tento vztah přímo
„francouzsko-německou osou“

4

a ve své knize se k tomuto problému

několikrát vrací. Z jejích formulací lze učinit závěr, že
koncepcí její evropské politiky se čím dál tím silněji stává boj
proti neustále sílící pozici této osy dvou států, historických
rivalů Velké Británie. Svých cílů se snažila dosáhnout akcemi
mířícími ke zmrazení evropských integračních snah na poli
politickém. Koncepce její evropské politiky vycházela z přesvědčení,
že co je dobré pro projekt silné Evropy, není dobré pro Británii.
Lenka Rovná o tom píše : „Ministr průmyslu její vlády Ridley se
v tomto směru vyjádřil ještě silněji. V interview pro tisk o roli
Německa ve sjednocené Evropě prohlásil v roce 1989, že německá
raketa odstartovala, aby předhonila celou Evropu, přičemž měnová
___________________________________________________________________
4

Thatcherová Margaret : Roky na Downing Street, Praha, Naše vojsko 1996, str. 49-50
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unifikace povede opět k prosazování zájmů Německa. Učinil dokonce
paralelu mezi kancléřem Kohlem a Adolfem Hitlerem. Rozhněval i
Francouze tvrzením, že se chovají ve vztahu k Německu jako pudlíci.
O komisařích Evropského společenství se vyjádřil jako o 17
nevolených odmítnutých politicích, kteří se navíc chovají arogantně.
Paní Tchatcherová zpočátku nechtěla o sjednocení Německa příliš
uvažovat, nelíbil se jí spěch, ovšem vývoj ji přesvědčil, že není
jiné cesty.5
I když Tchatcherová nakonec pod vlivem silné vlny nesouhlasu
prohlásila, že názory Ridleyho nevyjadřují přesvědčení vlády,
vyjadřovala sama ve svých projevech velmi ostrá stanoviska. Její
vystoupení na evropském politickém fóru byla velmi tvrdá a některými
politiky byla považována až za arogantní. Anglický politický
komentátor Young to vyjádřil slovy : „Její špatné způsoby dozajista
zhoršily způsob chování všech ostatních k ní, včetně těch,které
potřebovala, aby jí později pomohli.“

6

Thatcherová rovněž usilovala o podstatné snížení propočteného
britského příspěvku do rozpočtu Evropského společenství. Tehdejší
rozpočtový stav považovala za evidentně nespravedlivý a již v roce
1980 se vyjádřila tak, že je pro Velkou Británii nepřijatelný. Velká
Británie nemůže být podle ní pro Společenství dobročinnou sestrou,
zatím co po svých voličích chce, aby se vzdali zlepšování
zdravotnictví, vzdělání, sociální péče a důchodů 7. Velké Británii
byl propočten odvod do společného rozpočtu mnohem vyšší, než by
z něj dostávala zpět. Thatcherová trvala na svých požadavcích
neústupně a byla za to vedoucími evropskými politiky kritizována, že
___________________________________________________________________
5
6
7

Rovná Lenka : Premiérka Jejího Veličenstva, Evropský kulturní klub, Praha 1991, str.171
Young Hugo : This Blessed Plot (Britain and Europe from Churchill to Blair),Papermac,
MacmillanPublishers Ltd., London 1998, str.325
Thatcherová Margaret : Roky na Downing Street, Praha, Naše vojsko 1996, str. 61
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chce Společenství torpédovat. Jednání o výši britského příspěvku na
následující tři roky od roku 1982 skončila nakonec kompromisem,
který stanovil Velké Británii vyšší příspěvky, než byla původně
ochotna platit, avšak nižší než v roce 1981. Thatcherová ho sice
nakonec podepsala, ale plně s ním spokojena nebyla. Viděla v jeho
formulaci určitá úskalí, která nazvala „do určité míry trikem“,
neboť propočet vycházel z různých předpokladů o celkové výši
rozpočtu 1981, na druhé straně však bylo podle ní výhodou, že měl
platnost tři roky, po nichž se bylo možno k celému problému vrátit
znovu 8. K velmi tvrdému jednání o britském rabatu v příspěvcích do
Evropského společenství pak došlo na schůzce Evropské rady v roce
1984. Po úporných jednáních prosadila Thatcherová britský rabat ve
výši 66%, i když i to bylo do určité míry kompromisem. Původně
požadovala 70%, ale dosažená výše odsouhlaseného rabatu byla pro
Velkou Británii příznivá 9. Problém britského rabatu se však vlekl
jednáními ES a později EU jako červená nit a byl některými členskými
státy neustále kritizován.
Zatím co Thatcherová podporovala jednotný trh, projevovala od
počátku odpor proti Evropskému měnovému systému (EMS). Zpočátku si
myslela, že se Velká Británie může v tomto bodě spolehnout na
podporu Německa, to se však nakonec přiklonilo k projektu nejen
hospodářské, ale i měnové unie, a tak Velká Británie nakonec opět
zastávala protichůdnou pozici vůči Německu a Francii. Politický
komentátor Young k tomu poznamenal : „ Projekt evropské společné
měny vedl Tchatcherovou napřed ke skepticismu, který byl však brzy
následován agresí 10. Thatcherová byla s celkovým vývojem evropské
____________________________________________________________________
8

Thatcherová Margaret : Roky na Downing Street, Praha, Naše vojsko 1996, str. 65-66

9
10

Tamtéž, str. 367-372
Young Hugo : This Blessed Plot Britain and Europe from Churchill to Blair), Papermac,
MacmillanPublishers Ltd., London 1998, str.340
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integrace velmi znepokojena a ztrácela v něj důvěru. Prohlásila
doslova : „Evropská komise se snaží potlačit demokracii.“

11

. V roce

1986 se k tomu vyjádřila v tom smyslu, že během posledních dvou let
evropského politikaření, které vedlo k jednotnému politickému aktu,
byla svědkem nesmírné proměny v řízení evropské politiky a tudíž i
proměny vytvářející se integrované Evropy. Podle ní se znovu objevil
francouzsko-německý blok se svým vlastním programem ve snaze určit
další směr vývoje Společenství. Slovy Thatcherové měla Evropská
komise, která vždy bažila po centralizované moci, nyní v čele
energického schopného federalistu (Delors, zvolen v prosinci 1986),
jehož filozofie centralizmus ospravedlňovala

12

. Nebezpečí

federalizace Evropy tak v jejích očích bylo čím dál tím silnější a
Thatcherová viděla jako nejúčinnější cestu, jak proti tomu bojovat,
blokovat další integrační proces Evropy, vyvíjející se tímto směrem,
co nejsilněji. Vinou této koncepce evropské politiky se tak Velká
Británie začala postupně dostávat na vedlejší kolej a její vliv na
vývoj sjednocované Evropy slábl. Thatcherová, zastánkyně Evropy jako
mezivládního společenství suverénních států, pohlížela i v dalším
období až do konce své vlády v roce 1990 na směr vývoje evropské
integrace s velkými obavami a lze říci, že negativně. Podle jejího
vyjádření francouzsko-německý federalistický projekt podporovala
horlivě i celá řada různých prvků ve Společenství - chudší jižní
země, které očekávaly podstatné úlevy výměnou za svou podporu,
severní podnikatelé, kteří doufali, že přenesou své vysoké náklady
na své konkurenty, socialisté kvůli výhledu na státní intervence,
křesťanští demokraté, jejichž politické tradice byly silně
korporativistické, a pochopitelně Komise, která se pokládala za
__________________________________________________________________
11
12

Thatcherová Margaret : Roky na Downing Street, Praha, Naše vojsko 1996, str. 368
Tamtéž, str. 381
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jádro nadnárodní vlády

13

. Nakonec se Thatcherová podle svých

vlastních slov rozhodla zaujmout pozici radikálně odlišnou od směru,
kterým se většina členů Společenství rozhodla jít, pozdvihnout
prapor národní suverenity, svobodného trhu a svobodného podnikání –
a bojovat

14

. V této souvislosti se také rozhodně stavěla

proti projektu jednotné evropské měny a za zachování anglické libry.
Tím vším se však její koncepce evropské politiky i pozice Velké
Británie v Evropě dostávala do čím dál tím větší izolace.
Později, několik let po své rezignaci v roce 1990, shrnula
Thatcherová svůj postoj k EU v několika bodech:
„Neexistuje způsob, jak „zdemokratizovat“ EU. Jít za tímto
iluzorním cílem by velmi pravděpodobně znamenalo další omezení moci
národního voličstva. Stejně tak neexistuje žádný plán reforem, které
by přiměly politiky a funkcionáře EU ke skutečné odpovědnosti. To
nejlepší, co mohou v současné době udělat Británie a další členské
státy, které si cení své demokracie, je postavit se šikanám a
zneužívání postupů, které si EU tak oblíbila - bez ohledu na to,
proti komu jsou tyto kroky namířeny."

15

.

Pokud jde o její názor na projekt jednotné evropské měny, shrnula
jej rovněž do několika bodů:
„I když načasování, možnosti a plný dopad jednotné evropské měny
jsou dosud nejasné, je euro odsouzeno k neúspěchu ekonomickému,
politickému i společenskému. Země, které se k projektu dosud
nepřipojily, by udělaly dobře, kdyby zůstaly mimo. Neúspěch nemohou
odvrátit americké ani jiné mezinárodní pokusy euro zachránit,
protože náklady eurolandu jsou prolezlé nevyléčitelnou chorobou.
____________________________________________________________________
13
14
15

Thatcherová Margaret : Roky na Downing Street, Praha, Naše vojsko 1996, str. 497
Tamtéž, str. 497
Thatcherová Margaret : Umění vládnout. Strategie pro svět v pohybu, Praha, Prostor 2003,
str. 303
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Neevropské země se musejí v prvé řadě postarat o to, aby dnešní i
budoucí evropské kroky napáchaly ve světové ekonomice pokud možno co
nejméně škod.“

16

. Anglický politický komentátor Young prohlásil ke

konci její politické kariéry : „ Otázkou bylo, jak dlouho může země
vydržet vůdce, jehož evropská politika, založená na agresi, se stala
zcela rozvratnickou ? Její odstoupení znamenalo odpověď.“

17

I po své rezignaci v roce 1990 zůstala Thatcherová významnou
politickou osobností konzervativní strany a soustředila kolem sebe
silné křídlo této strany, výrazně ovlivňující i politiku následující
vlády Johna Majora. Jako významná představitelka úspěšné
jedenáctileté

vlády měla Thatcherová velmi silný vliv i na utváření

britského veřejného mínění i po svém odstoupení z funkce. Tím
přežívala její negativní koncepce ve vztahu k EU i mezi některými
členy nástupnické vlády Johna Majora.

III. Koncepce politiky Velké Británie k evropské integraci za vlády
J. Majora (1990-1997)
Major nesdílel silné apriorní obavy ze sjednocovacích procesů,
probíhajících v Evropě, charakteristické pro jeho předchůdkyni
Tchatcherovou nebo další politiky, jakými byli např. Ridley nebo
Tebbit, na druhé straně však nebyl ani jejich horlivým stoupencem,
jako např. Clarke, Heseltine nebo Hurd. V jeho politickém životě
hrála problematika Evropy až do roku 1989 jen podřadnou roli. Teprve
v říjnu 1989 zaujal jako ministr zahraničí pod vlivem dalších
politických složek Velké Británie ke Společenství více sympatizující
stanovisko 1. Major byl v první řadě europragmatik,
____________________________________________________________________
16
17
1

Thatcherová Margaret : Umění vládnout. Strategie pro svět v pohybu, Praha, Prostor 2003,
str. 305
Young Hugo : This Blessed Plot (Britain and Europe from Churchill to Blair), Papermac,
MacmillanPublishers Ltd., London 1998, str.374
Seldon Anthony : Major - a Political Life, Phoenix 1998, str.163
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přesvědčený, že by se Velká Británie neměla od společenství
distancovat, ale prostřednictvím svého členství v něm jeho strukturu
i činnost podle svých zájmů ovlivňovat. Anglický politický komentátor
Young prohlásil : „ John Major se stal vůdcem z jiných důvodů, než
kvůli svým názorům na Evropskou unii.“ 2. V následujícím chci
prokázat, že jeho evropská politika byla však značně rozpačitá a
nepevná. Lze říci, že na rozdíl od jasně definované negativní
koncepce Thatcherové postrádala Majorova evropská politika jasnou
koncepci a v dlouhodobém výhledu byla nekontinuální.
Byla politikou ad hoc přijímaných kompromisů. Young k tomu podotýká :
„ Pokud jde o Evropu, snažil se rozpustit diference a zahojit
předchozí rány“ 3.
V tomto duchu jednal Major i na zasedání Evropské rady v Římě v
polovině prosince 1990, které bylo prvním, jehož se po nástupu do
funkce britského premiéra účastnil. Jeho vystoupení, následná
tisková konference a schůzka s německým kancléřem Kohlem,
znamenající jasný odklon od odmítavého stanoviska Thatcherové,
sklidily velký úspěch mezi evropskými politiky 4. Ohlas
v samotné Velké Británii však již tak jednoznačný nebyl. Ve srovnání
s Tchatcherovou byl Majorův přístup považován za příliš měkký. Zouny
to vyjádřil slovy : „ Tam, kde byla Tchatcherová ostrá a průbojná,
Major jen uhlazoval.“

5

Především britské ministerstvo zahraničí projevilo krátce nato
obavy, že Německo chce jít v evropském integračním procesu mnohem
dál, než by to bylo pro Velkou Británii únosné, a to možná až
___________________________________________________________________
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k jakési Evropské federaci, a navrhovalo orientovat se v evropských
otázkách spíše na Francii 6. Tyto obavy se Major snažil
rozptýlit při své návštěvě v Bonnu v únoru 1991. Na rozdíl od
Tchatcherové neměl Major z Německa obavy 7.
Námitky britských euroskeptiků však pokračovaly. Euroskeptická
Bruges Group vydala v červnu téhož roku prohlášení, v němž se praví,
že Major ve snaze zalíbit se Evropskému společenství vede Velkou
Británii cestou k federalizaci 8. Silný odpor se rovněž zvedl proti
návrhu jednotné evropské měny. Vytvoření cílevědomé koncepce
evropské politiky Majorovy vlády tak bránila nejen odlišná
stanoviska opoziční Labour Party, ale i protichůdná stanoviska
významných politiků jeho vlastní konzervativní strany, výrazně
ovlivňující veřejné mínění.
Maastrichtský summit se konal ve dnech 9-10. prosince 1991 za
účasti všech delegací evropské dvanáctky a lze říci, že představoval
jeden z rozhodujících mezníků ve vytváření integrované Evropy.
Počínaje tímto datem vstoupil též v platnost název Evropská unie
(EU). Majorova pozice zde nebyla jednoduchá. Britský požadavek, aby
Velká Británie zůstala mimo Evropskou monetární unii, stále
potřeboval získat souhlas ostatních členů. Stejně tak měl Major
několik dalších výhrad a připomínek. Stále zůstávala otevřená
možnost, že Velká Británie se nakonec členem EU nestane. Situace se
totiž nevyvíjela dobrým směrem. Během konference byl předložen
francouzsko-italský návrh, aby se všechny členské země, které
přijmou ekonomické podmínky, zavázaly, že se v roce 1999 k jednotné
evropské měně připojí automaticky. To bylo pro Velkou Británii zcela
___________________________________________________________________
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nepřijatelné. Nakonec však byla výjimka pro Velkou Británii v tomto
směru odsouhlasena. Zůstávaly však otevřeny britské výhrady ke
kapitole řešící společně sociální otázky (Social Chapter). V této
oblasti si chtěla Velká Británie, jak už to zdůraznila několikrát
předtím,

zachovat rovněž plnou suverenitu. Zástupci ostatních

členských států vyvíjeli na Majora silný tlak, aby tuto kapitolu
přijal. Její projednání bylo posledním bodem programu a většina
účastnických zemí byla přesvědčena, že Velká Británie pouze blafuje
a raději ustoupí, než aby ohrozilo existenci smlouvy. Tento jednací
pořádek delegaci Velké Británie vyhovoval, neboť správně
předpokládala, že ostatní země neobětují všechny předtím dohodnuté
části smlouvy jen proto, aby v ní udržely Social Chapter. Všechny
delegace se potřebovaly vrátit domů s nějakým výsledkem. Po
neúspěšném jednání došlo večer závěrečného druhého dne k nejužšímu
jednání Majora s předsedou summitu a současně ministerským předsedou
pořádající země (Nizozemsko) Lubbersem. Když Lubbers poznal, že
Majorovo stanovisko je konečné a že je skutečně odhodlán zablokovat
včlenění Social Chapter do smlouvy, navrhl jako řešení, aby byla
tato kapitola podepsána zbývajícími jedenácti členskými zeměmi, ale
aby do smlouvy včleněna nebyla. To Major bez problémů akceptoval a
tak se poté také stalo.
Velká Británie prosadila v Maastrichtu své stanovisko ve všech
směrech a pro Majora znamenal tento summit politický triumf.
Maastrichtská smlouva byla pak podepsána 7.února 1992
s předpokládanou dobou účinnosti od 1.ledna 1993, tj. ve stejný den
jako společný evropský trh. Napřed musela být ratifikována
legislativou účastnických států. Byla ratifikována i Velkou
Británií, i když Major tehdy podcenil sílu a hloubku odporu ve
vlastní straně proti pokračování evropské integrace. Křídlo

16

euroskeptiků, vedené Tebbitem a Thatcherovou, způsobilo Majorovi i
později mnoho problémů. Euroskeptici hleděli s hlubokou nedůvěrou na
záměry Německa a Francie a obávali se dalšího směřování
k federalizaci Evropy. Varovali, že Major může dělat v budoucnu
vážné ústupky, neboť nemá jasnou koncepci své evropské politiky.
Thatcherová prohlédla podle nich pravé Kohlovy úmysly, zatímco
Major, pod chimérickým pláštíkem snahy o vybudování nových
smysluplných vztahů, je příliš lehkověrný a dovolí Kohlovi zahrnout
Velkou Británii do své strategie Evropy ovládané Německem 9.
Pro Thatcherovou byl Maastricht neakceptovatelným krokem
směřujícím příliš daleko. Ostrá výměna názorů charakterizuje
výstižně rozštěpenost britské politické scény v této otázce.
Majorův maastrichtský triumf měl velmi krátké trvání. Veřejné
mínění ve Velké Británii bylo silně ovlivněno ostrým projevem
Thatcherové z poloviny května 1992, který pronesla v Haagu. Byl to
vůbec nejvýznamnější projev bývalé ministerské předsedkyně po
odchodu z funkce. Nastínila v něm představu o budoucí Evropě zcela
odlišnou od té, kterou presentovala vládní politika podpisem
Maastrichtské smlouvy. Podporována dalšími politiky konzervativní
strany, jako např. Harrisem, O´Sullivenem a Stonem, shrnula
argumenty pro mnohem volnější a mnohostrannější propojení evropských
států, založeném nikoli na centralizovaném byrokratickém uspořádání,
vedoucím ve svém důsledku k vytvoření jakéhosi evropského
superstátu, ale na trhu vzájemně soutěžících jednotlivců,
společností a vlád s pravomocemi, které by byly odňaty Evropské
komisi

10

. Známý politický komentátor Hugo Young napsal: „Čím

blíže se dostáváme k Maastrichtu, tím zřetelněji krystalizuje
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selhání britského politického systému. Při horolezeckém výstupu
směrem k evropské ekonomické a politické unii je tento summit jen
stěží na vrcholu. Ale bezpochyby představuje vysoce položenou
plošinu na cestě k další zteči. Všechny části našeho systému se
nicméně spikly k zajištění toho, aby toto místo bylo zahaleno hustou
mlhou neznáma“

11

. Boj mezi eurofily a euroskeptiky se rozhořel

především na půdě konzervativní strany. Labour Party jim nechávala
volný průběh, aniž do něj vážněji zasahovala, ať již ve veřejných
projevech svých představitelů nebo na půdě parlamentu. Dokládá to i
pokračování výše zmíněného Youngova článku: „Parlament se zdržuje
toho, aby byl arénou, v níž bude tajnůstkářská vládní taktika a
naprostý nedostatek diskuse, který ji doprovází, podroben vážným
námitkám. Je to především díky Labour Party. Labour se stala
„proevropskou“ stranou, což znamená, že se strefuje do ministrů, že
nejsou dostatečně evropští, aniž sama předvádí víc než jen povrchní
evropskou vizi. Poslední věcí, kterou Labour Party chce, je přesně
vyjádřit, natož napadnout názor, co by ekonomická a politická unie
mohla opravdu znamenat“

12

. Vzhledem k tomu, že Majorova vláda

rovněž zásadní koncepci své evropské politiky propracovanou neměla a
nebyla schopna národu jasně říci, co bude dál, začala vzrůstat
všeobecná nejistota. Jiný politický komentátor, Michael Foley,
charakterizuje Majorovo politické působení po Maastrichtu jako
„téměř nepřetržitou krizi vedení bez jasné koncepce“

13

.

Nejistoty související s Maastrichtskou smlouvou se dotkly i
ekonomické oblasti. Úroková sazba klesla sice po roce 1990 z 15 na
10 procent, přesto však byla považována za stále příliš vysokou.
___________________________________________________________________
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Thatcherová prosazovala její snížení i za cenu devalvace libry

14

,

Major se však tomu ze všech sil bránil. Neodhadl správně situaci,
což později vedlo k vážným měnovým problémům, majícím i výrazný
politický dopad. Podle dohody účastnických zemí o udržení kurzu
národních měn ve stanoveném rozpětí (ERM - Exchange Rate Mechanism)
se Velká Británie dostávala do stále rostoucích těžkostí. Vše
samozřejmě souviselo i se situací na evropském finančním trhu,
především s vývojem kurzu německé marky a francouzského franku.
Začátkem srpna klesla britská libra pod nejnižší hranici povolenou
evropskými finančními dohodami (2.77 DEM za 1 UKL). Britské banky se
snažily zvýšenými nákupy libru posílit, a ačkoliv Major věnoval
zhoršující se situaci britské libry mimořádnou pozornost, situace se
stávala kritickou. Na záchranu libry bylo již pozdě. I ve finanční
oblasti ve vztahu libry k evropským měnám chyběla Majorově vládě
koncepce a pokus o nárazové řešení krátce před blížícím se krachem se
ukázal jako neúčinný. Určité krátkodobé zlepšení nastalo 4. září 1992
po oznámení Bank of England o výrazném kreditu v ECU (v přepočtu 10
milionů UKL), cíleném na uklidnění situace a demonstrujícím, že banka
má dostatek rezerv na to, aby čelila devalvaci. Trh odpověděl na tuto
informaci příznivě a kurz libry se vyhoupl nad dolní mez 2,77 DM,
stanovenou ERM. Následujícího dne se konala v Bathu pravidelná
neformální schůzka ministrů financí zemí Evropské unie (ECOFIN), které
předsedal britský ministr financí (Chancellor of the Exchequer)
Lamont. Ten chtěl v souladu s Majorovou politikou přimět německou
delegaci, vedenou Schlesingerem, prezidentem Bundesbanky, k úpravě
úrokové sazby německé marky, což by vedlo k posílení libry. Německá
delegace však tento návrh velmi kategoricky odmítla. V důsledku toho
skončila schůzka ECOFIN pro Velkou Británii nezdarem. V podobných
____________________________________________________________________
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problémech jako anglická libra byla i italská lira, Itálie se však
krátce potom rozhodla pro devalvaci, které se Major tvrdošíjně
bránil. Britští finanční experti však očekávali další útok na libru
a celou situaci výrazně zhoršil 15. 9. i Schlesinger svým
prohlášením v Bonnu, že by libra měla být v každém případě
devalvována podobně jako italská lira

15

. Lamont nazval

Schlesingerovo vystoupení spouští, která odpálila následující
krach britské libry. Jen pár hodin po Schlesingerově projevu klesla
libra pod kritickou hranici 2.77 DM a Major si uvědomil, že čelí
nejhlubší krizi svého působení ve funkci premiéra.
Ve středu 16. září ráno navrhl Lamont Majorovi jako jediné možné
řešení zvýšit úrokovou sazbu. Toho se Major obával - jakékoliv
zvýšení úrokové sazby by jednoznačně nahrálo euroskeptikům, pro něž
by to bylo vítaným argumentem, proč by Velká Británie neměla být tak
těsně spojena s kontinentální Evropou. Nakonec však ještě téhož dne
dopoledne musel souhlasit se zvýšením úrokové sazby o 2 procenta,
aby zastavil či aspoň zeslabil útok na libru. Přes toto zvýšení si
Velká Británie přála zůstat členem ERM, pokud by to bylo možné. Kurz
libry však na toto zvýšení nereagoval tak, jak předpokládal. Major
s Lamontem pochopili, že je bitva ztracena. Od poledních hodin
následovala řada urgentních jednání na různých úrovních, na nichž
padlo několik návrhů, jak čelit vzniklé situaci. V úvahu připadaly
čtyři možnosti: další zvýšení úrokové sazby na 15 procent,
pokračování v bankovních intervencích až do úplného vyčerpání
rezerv,

devalvace nebo odstoupení od ERM. Nakonec se Major rozhodl

pro zvýšení úrokové sazby na 15 procent počínaje následujícím dnem.
Následně to znamenalo i konec britské účasti v ERM.
___________________________________________________________________
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Major chápal vzniklou situaci jako obrovskou osobní prohru.
Považoval vstup do ERM za svůj největší úspěch z doby svého působení
(1989-1990) ve funkci ministra financí (Chancellor of the Exchequer)
a podpis Maastrichtské smlouvy za největší úspěch ve funkci
premiéra. Nyní byla Velká Británie z ERM vyřazena a důvěra ve
správnost těsnějšího spojení s kontinentální Evropou hluboce
otřesena. Britští euroskeptikové slavili vítězství. Sebevědomé
Majorovy projevy po návratu z Maastrichtu v létě 1992 se nyní
obrátily proti němu a jeho autorita byla dlouhodobě otřesena.
Majorovi přívrženci nazvali středu 16. září 1992 „černou středou“,
opoziční euroskeptici v jeho vlastní straně ji naopak pojmenovali
„bílá středa“. Proslýchalo se dokonce, že se toho dne Major
následkem krachu své politiky ocitl úplně na dně a že se určitým
způsobem nervově zhroutil.16 Francouzské referendum 20.září sice
vyznělo ve slabou podporu Maastrichtu, ta však byla tak mdlá, že to
při velké volební neúčasti dalo euroskeptikům argument v tom smyslu,
že dvě třetiny Francouzů se ve prospěch ratifikace Maastrichtu
nevyslovily. Celkový vývoj situace oslabil Majorovu pozici natolik,
že uvažoval o demisi. Nakonec se však přece jen rozhodl zůstat.
Pozice euroskeptiků v konzervativní straně se posílila, vládní
evropská politika se stala pro svou bezkoncepčnost terčem časté
kritiky a chvílemi to vypadalo tak, že strana je ve válce sama se
sebou

17

.

Evropské doplňovací volby, konané 9. června 1994, skončily pro
konzervativce a tím i pro Majora porážkou. Podporu jim
vyslovilo jen 25% voličů, počet hlasů pro labouristy se oproti
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předchozím volbám výrazně zvýšil. Britská média charakterizovala
tyto výsledky jako „nejchmurnější okamžik v historii konzervativců
za posledních 15 let“. Někteří žurnalisté očekávali, že po tomto
volebním neúspěchu bude Major na svou funkci rezignovat, této zprávy
se však nedočkali.
Krátce po eurovolbách čekal EU úkol zvolit nástupce za
odcházejícího Jacquese Delorse do funkce předsedy Evropské komise.
Proti hlavnímu navrhovanému kandidátu, belgickému premiérovi
Dehaenemu, podporovanému Francií a Německem, byly ve Velké Británii
vážné výhrady. Major se snažil prosadit kandidaturu Leona Brittana,
bývalého člena britské konzervativní vlády, avšak bez úspěchu.
Nakonec po delším váhání a počátečním odporu vyslovila Británie
souhlas s kandidaturou kompromisního kandidáta, lucemburského
premiéra Santera, který byl poté také na schůzce v Bruselu zvolen.
Když se však krátce po nástupu do funkce vyslovil pro jednotnou
evropskou měnu, vyjádřil hluboké politování nad britským odmítavým
postojem ke kapitole o sociální politice a vyzval ke zmírnění
nacionalistických přístupů, vedoucích k vetu některých navrhovaných
dohod, cítili se Britové podvedeni

18

.

První polovina roku 1995 znamenala další ztráty konzervativní
strany na domácí politické scéně a tím i oslabení již tak značně
vratké Majorovy pozice v otázkách evropské politiky.
V první polovině roku 1996 s blížícími se volbami protievropské
nálady ve Velké Británii dále zesílily. Podle mínění většiny
politických analytiků mohlo konzervativní stranu konsolidovat jen
vytvoření jasné politické koncepce ve vztahu k Evropě. Na Majora byl
vyvíjen čím dál tím silnější tlak, aby učinil rázný krok směrem ke
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stanovisku euroskeptiků. Tato tendence vyvrcholila 7.5. při schůzi
vlády, kdy hlavním bodem agendy byla příprava a vypracování vládní
pozice na jednání mezivládní konference (IGC), která se měla sejít o
tři týdny později v Turínu a jednat o reformě evropských institucí a
revizi Maastrichtské smlouvy. Podle mínění mnoha členů vlády měla
zde konzervativní strana poslední příležitost stanovit přesvědčivou
koncepci své evropské politiky, jasně se tak odlišit od programu
labouristů a získat voliče. Navrhovaly proto zpracovat a vydat
vládní stanovisko ve formě Bílé knihy (White Paper). Vyskytly se
však i hlasy opačné. Tak např. Clarke, patřící mezi eurofily, tomuto
návrhu oponoval, svůj názor však neprosadil. Komise, zpracovávající
vládní stanovisko, předložila návrh Bílé knihy, podle něhož by
základní struktura EU měla zůstat bez významnějších změn s tím, že
by otázky zahraniční politiky a spravedlnosti zůstaly předmětem
mezivládní spolupráce a nebyly řízeny centrálně. Evropský parlament
by neměl získat žádné další pravomoci. Tyto zásady byly velmi
vzdálené programu eurofilů a bylo zřejmé, že povedou i k boji
s mnoha partnery v EU. Bylo také zřejmé, že se projednávání celé
problematiky v rámci IGC hodně protáhne, zřejmě až do všeobecných
voleb do Rady v červnu 1997, a že přijetí stanoviska, odporujícího
dalším krokům směrem k federalismu Evropy, bude silně vadit
labouristům, pokud ve volbách zvítězí.
Největší spor však vznikl v otázce evropské jednotné měny, i když
tato s vlastním tématem Bílé knihy přímo nesouvisela. Major, odpůrce
této myšlenky, požadoval k určení stanoviska Velké Británie
referendum, v němž, jak předpokládal, bude tato idea odmítnuta.
Jednak považoval tuto otázku za zásadní a jednak byl přesvědčen, že
se tímto krokem buse voličská základna cítit s vládou více spojená.
Někteří jiní, jako např. Clarke, nepovažovali referendum za nutné.
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Mezi euroskeptiky to mělo za následek rázný požadavek na Clarkovo
odstoupení. Vládní Bílá kniha byla pak zveřejněna 12.3.1996, otázka
referenda o jednotné evropské měně však zůstala otevřená. Byla
vyřešena až počátkem dubna, opět nevýrazným kompromisem,
postrádajícím jasnou koncepci. Vládní prohlášení znělo: „Vzhledem
k tomu, že zatím zůstává pro nadcházející všeobecné volby vládní
výhrada k Maastrichtské dohodě v otázce jednotné měny otevřená,
zavazujeme se, že pokud se v příštím volebním období vláda rozhodně
připojit se k jednotné měně, bude nutné potvrdit toto stanovisko
v referendu.“ Toto prohlášení však kabinetní ministry nesjednotilo.
Chyběla silná vůdčí osobnost premiéra, která by dokázala vytvořit
přesvědčivou koncepci a strhnout ostatní za sebou. Ale ani v tomto
směru, stejně jako i v dalších otázkách evropské politiky taková
propracovaná koncepce neexistovala.
Koncem března 1996 postihla vyhlídky konzervativců v blížících se
volbách, plánovaných na následující rok, další rána. Bylo prokázáno,
že nemoc hovězího dobytka BSE, nazývaná nemocí šílených krav, má
spojitost se smrtelným lidským mozkovým onemocněním, nazývaným
Creutzfeld-Jakobovou nemocí. Přes všechnu snahu vlády se
obyvatelstva zmocnila panika, hovězí britské produkce nikdo
nekupoval a zakrátko zakázala jeho dovoz i EU. Problém BSE vznikl
již koncem osmdesátých let, ale vláda jej podcenila a dostatečně se
mu nevěnovala. Nyní přerostl do úplně nových, hrozivých dimenzí, a
to jak zdravotních, tak následně i hospodářských. 28.3.1996 odletěl
Major na jednání IGC do Turína. Zahajovací jednání bylo zcela
zastíněno vzniklou krizí. Představitelé Evropské komise, kteří
okamžitě zakázali import britského hovězího do států EU, byli
rozhořčeni, že nebyli informováni dříve a dověděli se o celé
záležitosti až z prohlášení britského ministra zdravotnictví
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Dorrella v parlamentě. Major naopak vyčítal veterinární komisi EU,
že svým dle něho unáhleným opatřením způsobila „krizi důvěry“
v celém evropském průmyslu produkce hovězího masa a že pomohla
vytvořit atmosféru „kolektivní hysterie“

19

. Přesto, že se v tomto

směru stala Velká Británie předmětem kritiky, nabídla jí EU finanční
pomoc k řešení situace (vybití velkých stád hovězího dobytka) a
předsedající Santer vyslovil naději, že evropská veterinární komise
zákaz dovozu britského hovězího odvolá, jakmile budou učiněna
opatření přijatelná pro EU. Pokud jde o další problematiku EU, dal
Major na dalším jednání znovu jasně najevo, že je zásadně proti
jakýmkoli krokům směrem k federalizaci, stejně tak jako i omezení
práva členských zemí na veto.
Odpor proti bezkoncepční Majorově evropské politice však ve Velké
Británii narůstal. Vznikla nová politická strana - Referendum Party,
usilující o uspořádání referenda o samotném setrvání v EU. Jejím
představitelem byl milionář Goldsmith. Aniž to tehdy kdo věděl,
trpěl rakovinou a měl před sebou pouhý rok života. Přesto se rozhodl
vystupovat jako zastánce britské svébytnosti a britských národních
zájmů a věnovat na volební kampaň své strany 20 milionů liber.
Referendum se mělo konat ve stejný den s parlamentárními volbami.
Někteří ministři Majorovi vyčítali, že vliv Goldsmithe podcenil a že
jeho nově vzniklá strana může pro konzervativce znamenat výrazný
úbytek hlasů, především v řadách přesvědčených euroskeptiků.
Major byl ve velmi obtížné situaci. Čím dál tím více členů
konzervativní strany včetně politiků na vysokých místech, považovalo
jeho evropskou politiku hledání kompromisů bez vlastního pevného
stanoviska za slabošskou a bezperspektivní. Sílily hlasy, že by si
konzervativci měli zvolit jiného vůdce. O slábnoucí pozici
____________________________________________________________________
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konzervativců svědčilo i to, že v místních volbách 2.5.1996 ztratili
567 mandátů. Nebyla to dobrá vyhlídka před všeobecnými volbami,
které byly stanoveny na 1.5.1997.
Otázka zákazu dovozu britského hovězího masa do EU, považovaná
britskou vládou za přehnané neadekvátní opatření, se zatím vlekla
dál a způsobovala Velké Británii velké ztráty. Vláda uvažovala o
odvetných opatřeních pro případ, že by toto opatření nebylo v blízké
budoucnosti zrušeno. Bylo předloženy čtyři návrhy, tři byly
zamítnuty. Návrh nezúčastňovat se na znamení protestu jednání EU byl
zamítnut proto, že by pak Velká Británie nemohla uplatnit právo
veta. Návrh zastavit platby do EU proto, že by to bylo protiprávní.
Návrh zavést restrikce na dovoz masa z EU byl zamítnut proto, že by
to zřejmě vedlo k odvetným opatřením ze strany EU a také byla
zpochybněna legalita takového kroku. Nakonec zůstal na stole návrh
poslední:

působit obstrukce a blokovat vetem jakékoli usnesení EU,

kde byla řády požadována jednomyslnost.
Major doufal, že zákaz dovozu bude brzy zrušen, byl však trpce
zklamán. Dne 20.5.1996 místo očekávaného zrušení veterinární komise
EU zákaz dovozu britského hovězího prodloužila. Novinové titulky
mluvily o „ponížení Británie“

20

a Majorovi byla vyčítána

slabost v prosazování britských zájmů. Major, postrádající
promyšlenou dlouhodobou koncepci své evropské politiky, ztratil
trpělivost a přešel k druhému extrému, zcela odlišnému od stanoviska
krátce po nástupu své vlády k moci, za něž sklízel uznání vedoucích
politiků ostatních evropských států. Následujícího dne učinil
prohlášení v tom smyslu, že od nynějška bude Velká Británie
praktikovat politiku „nespolupráce s Evropou“.
Významná britská média reagovala na tento krok velmi pozitivně :
___________________________________________________________________
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„Major jde konečně do války,“ napsal Daily Mail

21

.

Majorovo stanovisko podpořil i vůdce labouristů Blair. Ani takto
vzniklá situace však nevnesla do konzervativní strany jednotu.
Zatímco euroskeptici považovali protievropské stanovisko vlády
Majorovým prohlášením za garantované, eurofilové v řadách
konzervativců s ním nesouhlasili.
EU byla Majorovým prohlášením pobouřena a překvapena. Britské
vztahy s EU klesly na nejnižší úroveň od roku 1973. Majorova osobní
autorita mezi členy EU se již nikdy nevzpamatovala, stejně tak jako
jeho osobní vztahy s vůdci nejvýznamnějších evropských zemí, jako
byli např. Kohl nebo Chirac, se již nikdy nedostaly na dřívější
úroveň. Evropští vůdci měli pocit, že Majorovo prohlášení bylo
učiněno především vzhledem k britské vnitropolitické situaci a že
tím Velká Británie ohrožuje pokračování evropského sjednocovacího
procesu a probíhající jednání IGC. Poté, co britští zástupci
blokovali svým vetem více než sedmdesát opatření včetně těch
namířených proti podvodům, které sami předtím mnoho let prosazovali,
došla Santerovi trpělivost a varoval Brity, že „hodina pravdy se
blíží“

22

. Političtí analytici se domnívali, že pokud

by Blair již předtím nevyslovil Majorovu stanovisku o „nespolupráci“
podporu a tím nezpochybnil rostoucí naděje v EU, že by bylo lepší,
kdyby nadcházející volby v Británii vyhráli labouristé, byla by
reakce EU ještě silnější.
Spory uvnitř konzervativní strany narůstaly a rostl počet
protievropsky naladěných poslanců. Otevřeně se diskutovalo, zda
vůbec členství v EU přináší pro Británii nějaký užitek. Clarkova
skupina však stále členství v EU obhajovala. Začaly kolovat pověsti
____________________________________________________________________
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o rozdělení strany po všeobecných volbách a některé skutečnosti tomu
opravdu nasvědčovaly.
Nakonec bylo počátkem druhé poloviny června dosaženo mezi vládou
Velké Británií a EU v otázce hovězího masa dohody. Ke zrušení zákazu
dovozu mělo dojít co nejdříve a i když konečné rozhodnutí bylo
ponecháno v rukou veterinární komise EU, byla dána záruka, že
situace bude hodnocena pouze na základě veřejného zdravotnictví a
objektivních vědeckých kritérií. Tato dohoda byla však ve Velké
Británii podrobena ostré kritice, především proto, že představovala
likvidaci dalších 67 tisíc kusů hovězího dobytka, že neznamenala ani
potom automatické zrušení zákazu a nebyl dokonce ani stanoven jeho
konkrétní termín. Stínový zahraniční ministr labouristů Cook ji
označil za „masivní ústup“ a vážnou Majorovu porážku. Dohady mezi
vládou a opozicí o tom, zda Majorem dosažené výsledky znamenají pro
Velkou Británii vítězství či porážku, doznívaly pak na stránkách
tisku ještě delší dobu.
Před květnovými volbami v roce 1997 se boj o stanovisko k formě
sjednocování Evropy vystupňoval. Kandidáti konzervativní strany však
nezastávali vždy vládní stanovisko, jemuž chyběla propracovaná
koncepce a které se případ od případu měnilo. Zůstávalo tak někde
uprostřed mezi stranickými euroskeptiky a eurofily, chvílemi se
přiklánělo k jedněm, chvílemi k druhým. Značná nejednotnost postojů
a bezkoncepčnost panovala i v projevech vládních činitelů a
kandidátů konzervativců. Howard, ministr vnitra, dokonce prohlásil:
„Vlastní přežití Británie jako nezávislého národního státu je
ohroženo ze strany EU“

23

. Tato nejednotnost v postojích

konzervativců a výrazný odklon jednotlivých jejich politiků od
rozkolísané vládní linie vedly Tony Blaira k prohlášení:
___________________________________________________________________
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„V těchto volbách bojují dvě konzervativní strany. Ale John Major
není v čele ani jedné z nich“

24

.

Všechno naznačovalo, že všeobecné volby konané 1.5.1997 skončí
pro konzervativce drtivou porážkou. A tak se také skutečně stalo.
Budoucí politiku Velké Británie k EU určoval pak Tony Blair v čele
vítězných labouristů.

IV. Koncepce politiky Velké Británie v otázce evropské integrace po
nástupu vlády T. Blaira (1997-2005)
Tony Blair nastiňoval již ve svých předvolebních projevech zcela
odlišné pojetí evropské politiky, než jakou realizoval jeho
předchůdce. Krátce po nástupu své vlády ji formuloval i
v dlouhodobém výhledu. Jeho koncepce byla protipólem
negativistické koncepce Thatcherové a odlišovala se samozřejmě i od
bezkoncepční evropské politiky jeho předchůdce. Pokud jde o
evropskou společnou měnu, Blair vůči ní nikdy nevyjádřil
nepřátelství. Prohlašoval, že je pro pokud budou vytvořeny podmínky
k tomu, aby mohla dobře fungovat.1
Blair byl také zcela odlišným typem vůdce než Major. Jejich
rozdíly v tomto směru charakterizuje dobře

Michael Foley ve své

knize „John Major, Tony Blair and a Conflict of Leadership“. Zatímco
Major neměl vlastní koncepci, nechtěl se při řešení sporných otázek
příliš kompromitovat a mnohdy čekal, jak se problémy vyřeší samy a
doslova spoléhal na to, že štěstí bude stát na jeho straně, Blair
byl skutečnou vůdcovskou autoritou. Při prosazování svých záměrů
uplatňoval vysoce osobní přístup a vlastní interpretaci řešení
___________________________________________________________________
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problému. Na rozdíl od Majora dokázal strhnout ostatní za sebou. Za
jeho vedení se Labour Party stala vnitřně sourodou, čitelnou, pro
voliče sympatičtější a její politika vzbuzovala méně obav než
politika konzervativců 2.
Podobnou charakteristiku Blairova vůdčího stylu podává i John
Rentoul: „Používá strategie, kterou postrkuje dav správným směrem
a sám se zařazuje mezi něj“ 3.
Blair viděl neúspěchy Majorovy politiky i to, že pozice i prestiž
Velké Británie začíná slábnout nejen v Evropě, ale v důsledku toho i
celosvětově 4. Byl pro výraznou účast Velké Británie na evropském
integračním procesu, neboť si uvědomoval, že pokud Británie zůstane
mimo, sjednotí se kontinentální Evropa pod taktovkou Německa a
Francie bez ní a to směrem, který by jí nemusel být vůbec příjemný.
Byl rozhodnut vystupovat v EU velmi iniciativně a naopak usilovat o
to, strhnout aktivitu na svou stranu a ovlivňovat tak další vývoj
směrem pro Velkou Británii příznivém. Ani v nejmenším to však
neznamenalo odklon od tradičního britského pojetí Evropy integrované
na základě těsné mezivládní spolupráce vlád suverénních států a
jednoznačný odpor proti federalistickým tendencím vytvoření
nadstátního evropského superstátu, jemuž by účastnické státy předaly
část své suverenity.
Analýza dostupných Blairových projevů od nástupu jeho vlády
k moci, týkajících se evropské problematiky, které jsem všechny
prostudoval, dokazuje, že Blair měl hned od počátku svou koncepci
evropské politiky promyšlenou a pečlivě připravenou, i když ji zprvu
souhrnně nevyhlásil. Jednotlivé jeho projevy a vystoupení však
____________________________________________________________________
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dokazují, že tuto koncepci důsledně sledoval a prosazoval. Evropa si
této změny všimla a zareagovala na ni pozitivně. Young to komentuje
slovy : „ Většina politiků na kontinentě poznala, že se Británie
změnila. Její vůdce se sám považoval za Evropana a nebál se to
říci.“

5

Již ve svém prvním projevu na summitu Rady Evropy v říjnu 1997 se
Blair vyslovil pro co nejrychlejší plné začlenění kandidátských
zemí, které byly na onom zasedání prozatím pouze jako pozorovatelé 6.
Připomněl také, že lidská práva jednotlivce nejsou v Evropě
v mnoha případech stále plně respektována a že je úkolem Rady
zjednat v tom nápravu. Vyslovil se také proti federalistickým
tendencím vedoucím k vytvoření centralizované vlády, vzdálené a
odtržené od obyvatelstva jednotlivých zemí, která nemůže dobře plnit
úlohu realizátora potřeb obyvatelstva jednotlivých zemí a ochránit
jejich práva na rozdíl od vlád lokálních.
Svou představu o roli Velké Británie v moderní Evropě vytyčil
Blair v lednu 1998 7. Vyslovil se pro reformu evropského sociálního
modelu a vyslovil myšlenku, že tento problém nelze stále obcházet.
Pokud jde o Británii, poukázal na nutnost potlačit inflaci, zděděnou
z minulosti, a upevnit státní finanční politiku. Ujistil, že reformy
v britském finančnictví budou pokračovat. Mnohem výrazněji bude
investováno do vzdělávacího systému, který také potřebuje reformu,
zesílí boj proti zločinnosti, především zločinnosti mládeže. Pokud
jde o vztah ke sjednocovacímu procesu v Evropě, konstatoval, že po
britských volbách došlo k významnému posunu veřejného mínění. Úzký
šovinismus konzervativní vlády je pryč, vzrostla důvěra v Británii,
____________________________________________________________________
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pocit dynamického rozvoje a naděje do budoucna a v důsledku toho
všeho se Britové sjednocování Evropy již neobávají. Blair zdůraznil,
že je optimistou, pokud jde o evropskou budoucnost. Evropa dostává
nyní šanci ukázat světu, jak se takový proces změn dá uskutečnit a
Velká Británie je v něm rozhodnuta hrát roli, která jejímu významu
odpovídá.
I v dalších Blairových projevech a prohlášeních se odráží jasná
koncepce a zcela zásadní změna v postoji k EU na rozdíl od
předchozích konzervativních vlád Thatcherové a Majora 8. Všímá si
probíhajících změn v moderním světě, a to jak v ekonomické, tak i
v sociální oblasti, na něž je nutno reagovat. Tyto základní změny,
vyžadující i nové formy práce a organizace společnosti, vyžadují též
těsnější spolupráci mezi státy. Několikrát zdůraznil, že po nástupu
labouristů k moci se vyjasnila i britská politika vůči sjednocování
Evropy. Budoucnost Británie

spočívá v jejím plném partnerství se

státy EU. Young to vyjadřuje slovy, že to bylo jeho politickým
dědictvím z vyhraných voleb, neboť byl prvním britským premiérem,
zvoleným poté, co otevřeně prohlásil, že mu jeho evropanství plně
vyhovuje. Přesto byl však euroskepticismus stále živý, především
v tisku. Vědomí, že se Británie stává součástí sjednocené Evropy,
nebylo ještě rozšířené po celé zemi. Úvahy o možnosti ještě se
z celého projektu stáhnout, tzv. escapismus, byly v některých
politických kruzích stále živé a stavěly se za ně vlivné
intelektuální i žurnalistické kruhy 9. Pokud jde zavedení eura
v Británii, musí dle Blaira napřed dojít ke konvergenci, vzájemnému
přiblížení ekonomik, která v současnosti neexistuje. Přiznává, že
nikdy nezastíral své obavy z ekonomických rizik EMU (Economy and
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Monetary Union - Ekonomická a měnová unie), pokud tomu neodpovídají
ekonomické podmínky. Je to velmi vážný krok, vyžadující obrovské
změny národních ekonomik. Jakmile však budou tyto podmínky splněny,
bude Británie k začlenění připravena. Rozhodnutí bude přijato čistě
na základě ekonomických skutečností.
Blair má koncepci i vztahu Británie k euru. Uvědomuje si, že je
euro existující realitou. Do jednotné měny se zapojilo 11 z 15 států
EU. Představují 20% světových příjmů, stejně jako USA. Euro bude
měnou 290 milionů lidí. 50% britského obchodu se realizuje v rámci
eurozóny. V další části projevu rozebral výhody přijetí eura pro
jednotlivé oblasti britského hospodářství a obchodu. Pak nastínil
harmonogram postupu v případě kladného stanoviska : Do 4 měsíců po
vládním rozhodnutí referendum. Do 24-30 měsíců po pozitivním
výsledku referenda zavedení bankovek a mincí. Za dalších 6 měsíců
stažení librových bankovek a mincí. To znamená, že celkový proces od
pozitivního referenda do stažení současné měny by trval zhruba tři
roky. V další části projevu vyvracel Blair názory oponentů, že by
zavedení eura znamenalo ztrátu části národní suverenity a pod. Dále
prohlásil, že jednotná měna sama o sobě neudělá z Evropy
prosperující oblast. K tomu je třeba i základní reforma v pracovní,
kapitálové a výrobní oblasti a v oblasti sociálního zabezpečení.
Reforma ekonomiky je zásadní nejen pro úspěšnost britské účasti v
euro, ale pro euro samotné. Británie si musí být jista, že se EU
pohybuje směrem vpřed, nikoli nazpátek. Současná EU má vážné
problémy a Británie se může podílet na jejich řešení.
V souvislosti s britským rabatem věnuje Blair velkou pozornost
výdajové stránce rozpočtu EU. Kvitoval, že na zasedání Evropské rady
v Berlíně v březnu 1999 došlo k odsouhlasení fázovaného poklesu
výdajů na zemědělství a že kontrola výdajů EU bude zpřísněna. Na
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tomto jednání bylo též odsouhlaseno, že snížení britského příspěvku
bude zachováno i v budoucnu, a to i po přijetí nových účastnických
států EU

10

.

Počátkem května 1999 vstoupila po ratifikaci všemi členskými
státy Amsterodamská smlouva, která doplnila Smlouvy o EU podepsané
v Maastrichtu a Smlouvy o ES o další akty. Blairova nová koncepce
evropské politiky, která si stanovila za cíl postavit se do čela
evropského integračního procesu, se projevila i v tomto případě
větší aktivitou při tvorbě i větší podporou tohoto dokumentu.
K nejdůležitějším změnám patřilo: Byla posílena úloha Evropského
parlamentu. Rada získala pravomoc rozhodovat kvalifikovanou většinou
v dalších oblastech. Byly posíleny pravomoci Komise EU i jejího
předsedy. Byla obsáhleji rozvinuta a nově strukturována společná
zahraniční a bezpečnostní politika. Nově byla zařazena kapitola o
zaměstnanosti a vyjádřena snaha přiblížit EU k občanovi.
Během prvních let své vlády usiloval Blair neustále o posílení
role Velké Británie v nové Evropě. Usiloval o to, aby Británie
překonala svou dosavadní rozpolcenost v otázkách Evropy, neboť
teprve pak bude moci být akceptována Evropou jako partner a ne jako
outsider. A to je především v zájmu Británie samé.
Pokud jde o EU, zatím se podle Blaira nepodílí na ovlivňování
globálních záležitostí tak, jak by se měla. Členské země musí
těsněji spolupracovat v rozhodující problematice a neutápět se
v řešení mnoha drobných méně významných otázek. Evropa v současné
době nemá na vybranou mezi status quo a reformou, ale mezi
nekontrolovanými změnami vynucenými trhem a procesem ekonomických
reforem, které zajistí ekonomickou dynamiku a sociální spravedlnost.
Tuto otázku si musí zodpovědět každá evropská vláda. Celý svět se
___________________________________________________________________
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nalézá uprostřed široké ekonomické transformace, revoluce
v technologiích. Jestliže má Evropa být konkurenceschopná s Amerikou
v této nové ekonomice, musí vytvořit nový jednotný trh. Stejně tak
je nutno vytvořit i novou evropskou sociální politiku. Napětí vzniká
i tím, že se příliš rychle prosazují evropské instituce, zatímco
většina občanů účastnických států se na prvním místě identifikuje
s národními vládami a národním parlamentem. Blair upozornil i na
prohlášení předsedy Evropské komise Romana Prodiho v Evropském
parlamentu: „Evropští občané jsou rozčarováni a mají obavy. Ztratili
důvěru v evropské instituce. Ztrácejí trpělivost s pomalým tempem
pokroku v otázce nezaměstnanosti.“

Blair připomněl, že obavy jsou

např. i z nadcházejícího rozšíření EU. Všechny tyto problémy jsou
důkazem, že urychlená a zásadní ekonomická reforma EU je nutností.
Pokud jde o rozšiřování EU, vyjádřil se k němu Blair zásadně ve
své řeči na Polish Stock Exchange (na Polské burze) 6.10.2000.

11

Prohlásil, že EU je na prahu jednoho z nejdůležitějších rozhodnutí
ve své historii. Rozšíření EU je pro ni největší výzvou, ale
současně i největší příležitostí. Nikdo, kdo uváží, jakou roli
sehrál společný trh ve vytvoření bohatství a prosperity zemí EU
nemůže pochybovat o prospěšnosti vytvoření trhu s půl miliardou
konzumentů. Bez rozšíření by byla západní Evropa stále ohrožována
možností nestability, konfliktů a masové migrace na svých hranicích.
Bez rozšíření by se politický konsensus týkající se ekonomické a
politické reformy mohl v ekonomicky slabších státech odštěpit od
sjednocovacího proudu. Pokud by se to stalo, ztratili by všichni. To
je také důvodem, proč postoj podporovat rozšíření EU v jeho
principu, ale zdržovat ho v praxi, není zdaleka dobrým postojem.
___________________________________________________________________
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Blair přislíbil, že se u ostatních vůdčích evropských politiků
zasadí o to, aby přijímací řízení proběhlo co nejdříve a rozšíření
EU o nové členy nebylo dlouho odkládáno.
V části projevu, věnované roli Velké Británie v Evropě,
prosazoval Blair opět svou koncepci. Zdůraznil nutnost silné a
sjednocené Evropy v době, kdy existují silné USA a v mnoha dalších
částech světa se vytvářejí regionální bloky, aliance kolem velkých
států a rozvojové státy s populací mnoha desítek milionů, jako jsou
např. Čína a Indie, jsou rok od roku silnější jak ekonomicky, tak i
politicky. Takže vise limitované, jen částečně sjednocené Evropy
nesplňuje úkoly kladené na ni moderní dobou. Blair zdůraznil, že se
takto sjednocená Evropa může díky své politické i ekonomické síle
stát supervelmocí, nikoli však superstátem. Je proto důležité
položit si otázku, co by měla EU dělat, a začít to prakticky
uskutečňovat. Nikoli abstraktně diskutovat o institucích a jejich
přeměnách.
V další části projevu nastínil Blair některé organizační úpravy,
který by mohly přiblížit evropské instituce jejich voličům,
obyvatelům evropských zemí, a zúžily tak mezeru a vznikající
nedůvěru mezi nimi. Upozornil i na možné problémy s Evropskou
ústavou a prohlásil, že debata o ní nemusí nutně skončit jediným
právně závazným dokumentem nazývaným Ústava, neboť EU je entitou
mimořádně dynamickou a různorodou. Spíše by mohlo jít o souhrn
jednotlivých smluv, dohod, zákonů a precedentních případů. Vyslovil
i návrh na druhou komoru Evropského parlamentu, sdružující zástupce
národních parlamentů. Zásadní body své koncepce se Blairovi podařilo
prosadit i do Deklarace o budoucnosti Evropy, přijaté Evropskou
radou v Laekenu v prosinci 2001. Byl vytyčen cíl zjednodušení
legislativních nástrojů a kromě dalšího především vytvoření ústavy
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pro občany Evropy. Deklarace vyjmenovala asi šedesát otázek, na
které by měl hledat odpověď Konvent, pověřený přípravou ústavy. Do
čela Konventu byl zvolen bývalý francouzský prezident Giscard
d´Estaing a měla v něm zastoupení každá členská i kandidátská země.
Celkem měl Konvent 105 členů. Zástupci Velké Británie pracovali
velmi aktivně a snažili se prosadit stanovisko, že se EU nemá
v žádném případě přeměnit ve federalizovaný nadstátní útvar. V
Konventu byli Britové vždy nejlépe připraveni a skutečně se stali
tahounem práce na evropské ústavě, i když Tony Blair stále považoval
za možnou i druhou alternativu, tj. soubor jednotlivých dílčích
dohod. Svou aktivitou v EU se tak Velká Británie, země, která
předtím dokonce váhala se členstvím a rychlost integračního procesu
za předchozích konzervativních vlád vždy snižovala, postavila na
začátku třetího tisíciletí do jeho čela a snažila se mu udávat tón.
To bylo jedním ze záměrů Blairovy koncepce.
Koncem listopadu 2002 prosazoval Blair v projevu „Jasný směr pro
Evropu“ opět svou koncepci budoucího žádoucího vývoje EU.

12

V tomto

projevu se zabýval hlouběji celkovou situací a perspektivou dalšího
vývoje Evropy. V části projevu nazvané „Cesta vpřed“ vytyčil
základní body, jejichž splnění je pro Evropu nutností. Je to potřeba
odpovídající evropské ústavy, která by jasně deklarovala, že EU je
spojenectvím států, nikoli superstát, potlačující státní svrchovanost a národní identitu. To musí být řečeno zcela srozumitelně. Dále
výrazné posílení podpůrného principu, tj. zpětné vazby na národní
parlamenty v legislativních otázkách. EU potřebuje také silnější a
efektivnější Evropskou radu, Evropskou komisi, parlament i Soudní
dvůr. Blair znovu zdůraznil, že zajistit účinné fungování EU s 25
členy vyžaduje výrazné změny dosavadního stavu. Blair navrhl
____________________________________________________________________
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konkrétní organizační úpravy, jako např. pevné křeslo pro člena
Rady, zrušit zásadu šestiměsíční rotační lhůty pro funkci
prezidenta, zkvalitnit systém majoritního hlasování. Dále poukázal
na nedostatky evropského obranného systému, který má v současnosti
nedostatečné obranné kapacity. I v tomto směru je nutno výrazně
posílit evropskou integritu. I když základem zajištění evropské
bezpečnosti zůstává NATO, je nutno postupně zesilovat vlastní
obranyschopnost evropských států. V závěru projevu Blair zdůraznil,
že hlavním cílem je silná Evropa, a to jak ekonomicky, tak i
sociálně a politicky, zaštítěná obrannými vojenskými kapacitami
budícími respekt.
Blairův postoj k negativnímu výsledku referenda k návrhu ústavy
EU ve Francii a Nizozemsku, který britští euroskeptikové přivítali
s jásotem, byl velmi střízlivý. Na tiskové konferenci, kterou
svolal, prohlásil, že je nyní důležité mít čas na rozmyšlení.

13

Vyslovil názor, že nejdůležitější je základní otázka, týkající se
budoucnosti Evropy a především evropské ekonomiky. Jak se podaří
zajistit, aby byla evropská ekonomika v současném období globalizace
na vysoké úrovni a světově konkurenceschopná.
Od poloviny roku 2005 se Blair intenzivně věnoval práci na tvorbě
připravovaného rozpočtu EU na období 2007-2013. Na summitu EU se
v tomto směru nepodařilo dosáhnout dohody. Blair striktně oponoval
názoru, že se tak stalo vinou Velké Británie. Celkem pět zemí, které
se jednání zúčastnily, s návrhem rozpočtu nesouhlasilo, a několik
dalších, které nebyly s předloženým návrhem vůbec nadšeny. Důvod,
proč nebylo dosaženo dohody, je velmi jednoduchý. Vyskytly se
názory, že se strany nedohodly vzhledem k rabatu, přiznanému Velké
Británii v placení členských příspěvků do EU. Blair po celou dlouhou
____________________________________________________________________
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dobu obhajoval pozici, že rabat nebyl přiznán Británii bezdůvodně.
Je výsledkem nesourodosti výdajů v celé EU. Pokud by se měl
odstranit britský rabat, bylo by nutné odstranit jeho příčinu –
nesourodost výdajů, a především fakt, že dokonce na samém konci této
finanční perspektivy 40% výdajů bude na společnou zemědělskou
politiku. Na konci tohoto období by výdaje na zemědělství sedmkrát
překročily výdaje na vědu, rozvoj technologií, výzkum, vývoj a
vzdělání. To není rozumné rozdělení priorit v 21.století. Neodpovídá
to reformám, které Evropa potřebuje, pokud má být pro úkoly tohoto
století připravena. Pokud jde o balík finančních otázek, projevila
Británie při jednání požadavky na celkový rozpočet, který by ukázal
odpovědný a obezřelý přístup k výdajům. Rovněž usilovala o napření
sil směrem k celkové přeměně struktury rozpočtu EU. Evropa stojí
tváří v tvář silné globální konkurenci. Mimo stabilizované ekonomiky
Ameriky a Japonska je tu vzestup Číny, Indie a dalších asijských
ekonomik, vytvářejících zcela nové ekonomické prostředí. V této
situaci nedává smysl, aby EU vynakládala 40% svých výdajů na
zemědělskou politiku, reprezentující jen 5% evropské populace a
produkující méně než 2% hrubého důchodu EU. Na zemědělství se
vynakládá sedmkrát více než na výzkum a vývoj, vědu, rozvoj
technologií, vědu a podporu zaváděným inovacím. Dokonce na konci
příštího finančního období, tj. na počátku roku 2014, by výdaje na
zemědělskou politiku činily stále oněch 40%. To není rozpočet
odpovídající potřebám 21.století!

14

V těchto souvislostech je také nutno pohlížet na britský rabat
v příspěvcích. Ten vznikl následkem nesourodého rozpočtu. Za
posledních deset let do roku 2003 byla výše francouzského příspěvku
do EU 18,8 miliard euro, britského 42,4 miliard euro. Bez rabatu by
____________________________________________________________________
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to bylo 78,7 miliard. V příštím finančním období, tj. v letech 20072013, by Británie i při zachování rabatu zaplatila o 13 miliard
více. Bez něj by Británie platila dva a půlkrát víc než Francie a
dokonce o něco víc než Německo. Je však také pravda, že rabat je jen
korekčním mechanizmem, majícím týkajícím se nevyváženosti rozpočtu,
která je podstatou všeho. Jelikož se EU rozšířila a Británie se
stala bohatší zemí než země jako např. Francie, je správné, aby se
to změnilo. Británie neodmítá změny rabatu, nevylučuje diskusi v
tomto směru a nezbavuje se odpovědnosti zaplatit za rozšíření EU,
které tak silně podporovala, na druhé straně však je nutno vyřešit
obě anomálie - britský rabat i zemědělskou politiku EU (CAP). Blair
navrhl zásadní revizi rozpočtu EU a jeho struktury. Blair vyslovil i
pochopení pro stanovisko nových členů EU, kteří si v otázce rozpočtu
přejí co nejrychlejší dosažení dohody.

15

Koncepce Blairovy evropské politiky usiluje především o
modernizaci Evropy. Prohlásil, že ať lidé nesouhlasí pokud jde o
Evropu s čímkoli, v jednom se shodnou: Evropa je nyní uprostřed
hlubokých debat o své budoucnosti. Každá krize přináší s sebou i
novou příležitost. Je třeba mít odvahu k tomu ji využít.
Blair zdůraznil, že věří v Evropu jako politický projekt a ne jen
jako ekonomický volný trh. Politiku Evropy je však nutno odvíjet ze
současných podmínek ve světě. Po padesáti letech procesu evropského
sjednocování musí s novými podmínkami i s rozšířením EU dojít ke
změně tak, aby EU byla nadále životaschopná a konkurenceschopná. Jde
o modernizaci EU.

16

Blair dokázal, že vidí otázku sjednocování Evropy mnohem
pragmatičtěji, než jeho předchůdci. Neochvějně však trvá na
____________________________________________________________________
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stanovisku intergovernmentální spolupráce, projevuje snahu zachovat
Evropskou unii jako spojenectví především ekonomického charakteru,
které potřebuje i politické instituce, ale ne příliš přebujelé. I
v otázkách vnějších vztahů, obrany a vnitřních věcí si Británie
úzkostlivě hlídá zachování rozhodovacího procesu doma v Londýně a
podporuje přesunutí co nejmenšího počtu pravomocí do Bruselu.

17

Koncem roku 2005, jímž končí rozbor koncepce evropské politiky
Velké Británie za vlády Tonyho Blaira obsažený v této práci, došlo
na prosincovém summitu EU k mimořádně ostrým sporům ve věci rozpočtu
na období 2007-2013. Všichni členové pětadvacítky přijeli do Bruselu
s cílem dosáhnout pro sebe co nejvíc. Původní návrh, předložený
Velkou Británií jakožto předsednickou zemí na druhou polovinu roku
2005, byl přijat velmi nepříznivě, stejně tak jako Blairem pozměněné
kompromisní řešení. Ve snaze dosáhnout rozpočtových úspor obsahoval
podstatné škrty na regionální pomoc. Evropský parlament se dokonce
vyjádřil v tom smyslu, že britský návrh je úmyslnou provokací a je
nepřijatelný (europoslanec Reimer Börge, zpravodaj EP pro přípravu
rozpočtu EU). Jak se očekávalo, spor se týkal především dlouholetého
britského rabatu pro příspěvky do EU. Argumenty pro zachování rabatu
byly zhruba následující: I s rabatem je Británie druhým největším
čistým plátcem v EU. Bez rabatu by do rozpočtu platila 15x více než
Francie. Británie využívá zcela minimálně zemědělské subvence, právě
na rozdíl především od Francie. Historická výjimky mají i ostatní
země. Argumenty proti se opíraly o následující fakta: Největší čistý
plátce, Německo, na tom není ekonomicky zdaleka tak dobře jako Velká
Británie. Britská ekonomika se od roku 1984, kdy byl rabat přiznán,
podstatně proměnila. Zemědělství neodčerpává v současné době
____________________________________________________________________
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z rozpočtu EU 70% jako tehdy, ale jen 40%.
Všem bylo jasné, že pokud by po bouřlivých neúspěšných jednáních
prvních dnů nedošlo ve věci rozpočtu na summitu EU k dohodě,
zaznamenala by důvěra občanů k EU po zamítavém referendu k návrhu
ústavy další významnou trhlinu, kterou by šlo jen velmi těžko
napravovat.
Vzhledem ke všem těmto skutečnostem se nakonec Blair vzdal
v časovém rozpětí 2007-2013 celkem 10,5 miliard eur britského
rabatu, aby rozpočet zachránil, avšak většinu své slevy si ponechá
až do reformy zemědělských výdajů v roce 2008-2009. Posunem data
zemědělské reformy se uspokojila i Francie, která se stavěla proti
jakékoliv radikálnější reformě současné zemědělské politiky,
především v oblasti dotací. Dveře k přijetí rozpočtu otevřel návrh
nové německé kancléřky Merkelové, která jako představitel země
s nejvyšším čistým členským příspěvkem doporučila, aby EU měla pro
uvedené období k dispozici vyšší procento hrubého domácího produktu
členských zemí, což představuje navýšení o 13,2 miliard eur. Německý
návrh tak umožnil Blairovi neztratit tvář u britské veřejnosti a
současně mu vytvořil odrazový můstek pro jednání se Chirakem o
zemědělské kapitole, pro Francii stejně důležité. Tím, že všichni
tři tzv. „unijní obři“ v něčem couvli, podařilo se nakonec
rozpočtové dohody 2007-2013 dosáhnout. Za svůj postoj sklidil Blair
uznání vůdčích politiků EU, v britských mediích si však vysloužil
kritiku.
Opět se však projevila Blairova dynamická, v méně podstatných
záležitostech situaci přizpůsobivá koncepce politiky vůči EU,
pomáhající EU postupovat, byť klopotně, vpřed, a to směrem, na němž
má Velká Británie zájem. Je to podstatný rozdíl od retardační
politiky obou předchozích britských konzervativních vlád.
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V. Závěr
Na základě analýzy, provedené v této práci, považuji za
prokázanou tezi, že Velká Británie ve zkoumaném období 1979-2005
jednotnou kontinuálně prosazovanou koncepci své politiky ve vztahu
k evropskému integračnímu procesu neměla. Jediným jednotícím prvkem
této politiky, který však nelze nazývat koncepcí, je skutečnost, že
všechny britské vlády analyzovaného období zastávaly integrační
model bližší mezivládní spolupráci suverénních evropských států
oproti modelu federalistickému.
Model federalistický je modelem evropského superstátu, jehož
orgány by na sebe převzaly hlavní rozhodující pravomoci od členských
států a řídily by EU centralizovaně. Jednotlivé členské státy by pak
musely přepustit těmto unijním orgánům podstatnou část své
suverenity. Tím by vznikl evropský superstát, podobný svým
organizačním a administrativním uspořádáním USA. Jednotlivé členské
státy, i když by si zachovaly své jméno, by se svými omezenými
pravomocemi staly spíše jen regiony nebo provinciemi.
Druhým modelem je model mezivládní spolupráce suverénních
evropských států, které by svou koordinovanou aktivitou v oblastech
vytyčených ve výše citovaných Blairových stanoviscích vytvořily dle
Blairovy terminologie evropskou supervelmoc, především v ekonomické
a bezpečnostní oblasti, nikoliv však superstát. Tento model evropské
integrace v té či oné formě od samého počátku prosazují v podstatě
všechny vlády Velké Británie. Zde však jakákoli shoda končí.
Velká Británie nakročila směrem k integrované Evropě krátce po
druhé světové válce, záhy se však stáhla ve snaze zachovat si své
pozice impéria s vazbami na USA. Svou taktiku změnila teprve
v šedesátých letech 20.století, kdy začala usilovat o vstup do
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Evropského společenství. Její přihlášku dvakrát (v roce 1963 a 1967)
vetoval francouzský prezident de Gaulle. Svůj postoj zdůvodnil tím,
že by se Velká Británie stala trojským koněm USA v Evropě. Teprve
třetí přihláška, podaná Velkou Británií po rezignaci de Gaulla
v roce 1972, uspěla. Nedůvěra britského veřejného mínění k politikům
kontinentální Evropy tím vzrostla. Ve vyhraněné formě se pak
projevila v politice vlády Margaret Thatcherové, za níž vyústila ve
snahu omezit evropské integrační snahy především na ekonomickou
stránku a co nejúčinněji brzdit politické sjednocování Evropy,
případně je zafixovat na stavu, dosaženém již po prvních krocích.
Jejím heslem bylo „až sem, ale dál už ani o krok“. Tuto politickou
koncepci zastávala soustavně a provedená analýza dokazuje, že
s postupem času čím dál tím výrazněji. V závěru jejího působení ve
funkci premiérky vyústila k jasně negativnímu vztahu. Za vlády
Margaret Thatcherové Velká Británie koncepci evropské politiky měla,
byla to však koncepce odmítající další postup evropské politické
integrace, logicky směřující k odstoupení od evropského integračního
procesu vůbec.
John Major si uvědomoval, že by se tímto postupem Velká Británie
isolovala od politického vývoje v Evropě a možnosti jeho
ovlivňování, a to nechtěl připustit. Opustil tedy koncepci
své předchůdkyně, vlastní promyšlenou koncepci však nevytvořil.
Spoléhal na úspěchy při projednávání jednotlivých otázek,
vyhýbal se prosazování a jasnému formulování svých záměrů na domácím
fóru, jeho politika se stávala neprůhlednou a nečitelnou, a tím
rychle ztrácel autoritu i ve vlastní konzervativní straně. Ve vztahu
k EU byl považován za slabého vůdce, neschopného vytvořit
důslednou koncepci evropské politiky, a během svého funkčního období
byl dokonce

vlivnými členy vlastní strany několikrát vyzván, aby

44

odstoupil. Je nutno přiznat, že byl vystaven i několika krizovým
situacím, které nemohla jeho vláda ovlivnit, jako např. rozmíška
s EU kolem tzv. nemoci šílených krav.
Tony Blair si situaci evropské politiky Velké Británie, zděděnou
po svém předchůdci, dobře uvědomoval. Uvědomoval si i to, jak
poškozuje zájmy i prestiž země. Blair nechtěl zůstat mimo Evropu a
snažil se ze všech sil o to, aby se Evropa vyvíjela směrem, který
považoval za správný. Snažil se strhnout iniciativu na svou stranu,
ne se nechat vláčet vývojem situace, vznikající na základě návrhů
jiných. Jeho koncepci evropské politiky lze shrnout do hesla „Silná
Británie v silné Evropě.“ Již jeho první projevy po nástupu k moci
dokazují, že ve vztahu k evropskému integračnímu procesu nastupoval
s propracovanou koncepcí své vlády. V této práci jsem prokázal, že
tuto koncepci soustavně prosazoval a popularizoval jak doma, tak i
na mezinárodním fóru. Právě díky této zásadově zastávané koncepci se
Velká Británie stala jedním z hlavních hráčů evropského integračního
procesu.
Závěrem lze shrnout, že materiály analyzované v této práci
prokázaly brzdící až negativní koncepci politiky vůči
evropskému politickému integračnímu procesu za vlády Margaret
Thatcherové, neexistenci kontinuální koncepce za vlády Johna Majora
a od koncepce Thatcherové výrazně odlišnou, konstruktivní koncepci
politiky Tonyho Blaira.
Teze mé práce, že Velká Británie v průběhu analyzovaného období
1979 – 2005 jednotnou promyšlenou koncepci své politiky v otázce
evropské integrace neměla, je tak prokázána.
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S u m m a r y
This study analyses the policy of Great Britain concerning the
European integration process in the period 1979 – 2005 in order to
answer the question if Great Britan had an integral long term
conception in this respect, which was held unchanged by the three
successive governments of Margaret Thatcher, John Major, and Tony
Blair, or if it had no such a conception and the three above
mentioned governments tried to find their own different ways how to
handle the problems of

European integration and the European Union.

It is proved in this study that no such a long term homogeneous
conception of British policy observed unchanged by the three above
mentioned governments ever existed and that the three prime
ministers of the period in question followed their own way how to
handle the problems connected with the European integration process.
Margaret Thatcher had the conception of hindering the process of
political integration and to concentrate only on the cooperation in
the field of economy. Her famous slogan was „What is good for Europe
is not good for Great Britain“. She was very strong in her position,
which was considered

agressive and destructive by other European

political leaders. This policy put Great Britain aside from the main
stream of European integration. John Major tried to restore normal
relations with members of EU and to dissolve differencies. Towards
the EU he followed no consistent policy and had no long- termed
conception. He tried to settle different problems in different ways.
Tony Blair came with completely new attitude towards Europe and new
conception of policy concerning the EU. In the opposition to
Margaret Thatcher, the slogan of his policy was „Strong Britain in
strong Europe. What is good for Europe, should be good also for
Great Britain“. His conception covered the endavour to play leading
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role in the process of European integration and to assign the
direction of its further development.
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VIII.Seznam projevů Tony Blaira k EU říjen 1997- říjen 2005

1 9 9 7
1

10.října

Council of Europe Summit
1 9 9 8

2

20.ledna

3

24.března

4

15.prosince

Change : A Modern Britain in a Modern Europe
The French National Assembly
Speech on foreign affairs
1 9 9 9

5

23.února

Euro Statement

6

29.března

Statement on the Berlin Council

7

20.května

New Challenge for Europe

8

14.října

Britain in Europe

9

19.října

Tampere European Council
2 0 0 0

10

23.února

11

6.října

Committed to Europe, Reforming Europe
Speech to the Polish Stock Exchange
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2 0 0 1
12

26.března

Stockholm European Council : Statement to the
House of Commons
Speech to the European Research Institute

13

23.listopadu

14

17.prosince

Laeken - Statement to Parliament

15

30.prosince

New Year´s message
2 0 0 2

16

16.března

Statement on European Council in Barcelona

17

24.července

18

28.října

19

28.listopadu

20

13.prosince

Doorstep interview on EU Council meeting

21

16.prosince

in Copenhagen
Press conference following the EU Council in
Copenhagen

22

16.prosince

Statement on European Council meeting

Statement on EU Seville summit
Statement on EU Summit in Brussels
A clear course for Europe

2 0 0 3
23

7.ledna

24

21.března

25

30.května

26

9.června

Speech to Foreign Office Conference in London
Press Conference follwing EU Summit in
Brussels
Speech on Europe in Warsaw
Euro press conference : Tony Blair and
Chancellor
Gordon Brown

27

20.června

Doorstep interview at European Council meeting
in Greece

28

20.června

Statement on European Council in Greece

29

17.října

Doorstep interview by the PM on the EU
Constitution in Brussels

30

11.prosince

31

12.prosince

Doorstep interview by the PM in Brussels
Interview at the European Council meeting in
Brussels

32

13.prosince

Interview by the PM on European Council

15.prosince

meeting
Statement to MPs on the Euro Summit in
Brussels

33

2 0 0 4
34

15.ledna

PM´s press conference
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35

18.ledna

36

26.března

37

29.března

38

6.dubna

39

19.dubna

40

19.dubna

41

20.dubna

PM press conference in Berlin
Doorstep interview at the European Council in
Brussels
Statement to Parliament on the EC and relations
with Libya
Press conference with David Blunkett
Speech on EU enlargement
Statement to Parliament on the PM´s visit to
America
Statement to Parliament on the EU White Paper
and
the EU Constitution
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1.května

Interview with BBC News 24, Dublin

43

1.května

Interview with ITV News, Dublin

44

1.května

45

6.května

Interview with Sky News, Dublin
PM´s press conference with the Polish
President

46

9.května

PM´s Q and A with French President in Paris

47

15.června

PM´s Downing Street monthly press conference

48

18.června

PM press conference following agreement
on the EU Constitution

49

21.června

PM´s statement on the European Council Treaty

50

29.června

51

13.července

52

13.října

53

8.listopadu

PM´s Doorstep Interview in Brussels
Press conference with the Italian Prime
Minister
PM meets new European Union Chief at Downing
Street
PM´s Parliamentary Statement on European
Council

54

17.prosince

PM Doorstep interview in Brussels

55

20.prosince

PM´s Statement on the European Council
2 0 0 5

56

24.března

PM´Statement on the European Council

57

26.května

Speech on Risk and State

58

1.června

59

14.června

60

18.června

61

20.června

62

21.června

PM´s statement on European Council Meeting
PM´s Press Conference with the Prime Minister of
Sweeden

63

23.června

PM Speech to EU Parliament

64

1.července

Interwiew on the EU Constitution
PM´s conference in Paris
PM´s Press Conference following Brussels EU
Summit

PM´s Presidency Press conference
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65

25.července

66

27.července

67

27.července

68

5.října

Press conference with the French Prime
Minister
Press conference with the Turkish Prime
Minister
Press coference with the Spanish Prime
Minister
Joint press conference at EU - Russia summit
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