UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

Zbyněk Králík

Konzervativní strana
a evropská integrace mezi
Jednotným evropským aktem a
Maastrichtskou smlouvou
Bakalářská práce

Praha 2009
-1-

Autor práce: Zbyněk Králík
Vedouci práce: Mgr. Jan Váška
Oponent práce: PhDr. Zuzana Kasáková
Datum obhajoby: 2009
Hodnocení: dobře

-2-

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené
prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna
v příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských
kvalifikačních prací v depozitáři Univerzity Karlovy a používaná ke studijním účelům
v souladu s autorským právem.

V Praze dne 20. května 2009

Zbyněk Králík
-3-

Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje změnu vztahu britské Konzervativní strany k evropské
integraci. Práce analyzuje faktory, které se staly příčinou sporů uvnitř strany. První část
analyzuje význam Jednotného evropského aktu, jakým způsobem změnil povahu integrace
samotné. Tato změna integrace katalyzovala vnitrostranický konflikt.
Důvody, proč někteří konzervativní politici odmítali další integraci, pramenily z
rozdílných pojetí národní suverenity. Dělicí linie zde byla stanovena konfliktem mezi sdílenou
a absolutní suverenitou, respektive mezi vnitřní a vnější. Vliv na vnitrostranické spory měly i
rozdílné představy o postavení Británie ve světě a světové ekonomice. Posledním faktorem,
kterým se práce zabývá, je otázka thatcherismu a jeho dopady na evropskou diskuzi uvnitř
Konzervativní strany.
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Annotation:
This thesis examines the change of the attitude of the British Conservative Party
towards the European integration and analyses the factors which proved conflictual within the
Tory party. The first part analyses the importance of the Single European Act and to what
extend it changed the European integration itself. The new nature of the integration catalyzed
the conflict within the party.
The reason some conservative politicians refuse further integration rise from different
interpretaions of national sovereignty. The dividing line is set by the conflict between the
notions of shared and pooled sovereignty, respectively between the inner and outer one. An
important cause of the conflict were also different conceptions of Britain´s place in the world
and the world economy. The last factor discussed is the programme of Thatcherism and its
effects on the conflict in the Conservative Party.
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1. Úvod
Konzervativní strana patří do klubu nejstarších moderních politických stran v Evropě.
Během své moderní historie musela strana učinit některá strategická rozhodnutí, jejichž
důsledky formovaly její osud na dlouhé roky dopředu. Mezi podobné klíčové momenty patří
spor o obilní zákony z první poloviny 19. století, ve kterém strana dala přednost svobodnému
obchodu před ochranou domácího zemědělství.1 Dalším podobným milníkem byla volba mezi
podporou volného trhu a protekcionismem na počátku 20. století. Zatím poslední klíčové
rozhodnutí, které musela Konzervativní strana udělat, se týkalo podpory procesu evropské
integrace. Právě spor o evropskou integraci do sebe dokázal zahrnout témata, jakými byla
národní suverenita, identita nebo postavení Velké Británie ve světě, a stal se příčinou
dlouhodobých sporů různých vnitrostranických křídel.
Vztah některých členů Konzervativní strany byl již od počátku evropského
sjednocování k integraci velmi rozpačitý a vyznačoval se mnohými problémy. I přesto to byla
nakonec konzervativní vláda, která Británii do EHS v roce 1973 přivedla. Přes nechuť
některých částí strany převážily výhody, především v ekonomické oblasti. Masivní růst
kontinentálních ekonomik ostře kontrastoval se stagnujícím obchodem se zeměmi
společenství Commonwealth a představoval tak pádný argument v rukou zastánců vstupu.
Dalším důvodem účasti Britů na projektu byla obava z izolace. I když se konzervativním
poslancům mnohé politiky Evropských společenství nelíbily, považovali za rozumnější se jich
účastnit a skrze svůj vliv je i ovlivňovat. Jak řekl bývalý ministr zahraničí Geoffrey Howe:
„Další evropský vlak je připraven k odjezdu, (…) bude Británie tentokrát v kabině strojvůdce,
nebo pojede v zadním voze?“2
V době mezi přijetím Jednotného evropského aktu a Maastrichtské smlouvy prošla
strana obdobím, v jehož průběhu se na pozadí kritiky evropské integrace vyvinul

1
2

BAKER, David. SEAWRIGHT, David. Britain For and Against Europe, Oxford: Clarendon Press,
1998, str. 13.
THATCHER, Margaret. Umění vládnout, Praha: Prostor, 2003, str. 409.
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vnitrostranický spor. Na jeho konci se již evropská politika strany odvíjela v převážně
euroskeptických mantinelech. V rámci strany se začaly vytvářet skupiny, které byly kritické
vůči dalšímu prohlubování integračního procesu. Chtěl bych zdůraznit důležitost tohoto
období, ve kterém byl onen avizovaný proces proměny vztahu k Evropě značně urychlen.
Jednotný evropský akt je v této problematice nesmírně důležitý, protože představuje vrchol
snah konzervativců na cestě k dosažení jednotného trhu. Maastrichtskou smlouvu vnímali
naopak někteří konzervativci jako první velký dokument, který již ležel za hranicí toho, co
chtěli na evropské půdě prosadit.
Cílem této práce je analyzovat konkrétní faktory, které stály za vzrůstajícími
neshodami uvnitř Konzervativní strany. Vycházím z hypotézy, že Jednotný evropský akt
představoval bod zlomu v evropské orientaci Konzervativní strany. Tento dokument změnil
výrazně povahu integrace, která se pak stala pro část strany nepřijatelnou. V první části budu
nejprve analyzovat, jakým způsobem se proces evropské integrace proměnil. Změna integrace
katalyzovala některé do té doby latentní vnitrostranické spory a přeměnila je v reálný konflikt.
Zabývat se budu postupně tématy, která se ve mnou zkoumaném období stala příčinou tohoto
konfliktu. Mezi hlavní body jsem zařadil spor o postavení Spojeného království ve světě,
rozdílné pojetí konceptu národní suverenity nebo vyrovnání se s odkazem Margaret
Thatcherové a jejím programem. Dopady těchto problémů na diskusi uvnitř strany budu
ilustrovat reálnými událostmi, které v mnou zkoumaném období Konzervativní stranou
hýbaly.
Nejprve se budu zabývat suverenitou, která se stala jakýmsi symbolem sporů uvnitř
strany. Pojem „suverenita" byl v různém čase různě chápán a má i důležité dopady na neshody
ve straně. Práce, které se zabývaly konzervativním myšlením do současnosti, význam národní
suverenity zanedbávaly3, a z tohoto důvodu mu budu věnovat značnou pozornost. Další část
práce se týká postavení Velké Británie ve světě. Jako příklad poslouží vztah Británie k USA
3

BAKER, David. SEAWRIGHT, David. Britain For and Against Europe, Oxford: Clarendon Press,
1998, str. 45.
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nebo alternativní ekonomický model, který byl ve straně diskutován. Diskuze o postavení
Británie ve světě bude ilustrována na událostech, kdy Velká Británie musela volit mezi USA a
Evropou. Dále bude toto téma zkoumáno na pozadí sporu o tom, zda členství v Evropském
hospodářském společenství (EHS) s sebou přináší více nevýhod než výhod. Tyto příklady
představují pomyslné sondy, které ilustrují, jak se téma postavení Británie ve světě dotýkalo
sporů o evropskou integraci uvnitř strany.
V poslední části analyzuji, do jaké míry se program thatcherismu dostal do konfliktu s
hlavním směrem evropské integrace. Zde se zaměřím na antiněmectví uvnitř strany jako
relevantní faktor pro další ne/účast na evropském projektu nebo takzvané spillover efekty
evropské integrace.
Naprosto klíčovou úlohu sehráli někteří přední konzervativní politici. Za zmínku stojí
především Margaret Thatcherová nebo Geoffrey Howe, kteří téma Evropy často využívali
jako argumentu pro vnitrostranické boje. Vlivu těchto klíčových osobností se budu také v
průběhu psaní celé práce věnovat.
K napsání této práce mě nevedla jenom pouhá snaha analyzovat příčiny konfliktů
uvnitř Konzervativní strany. Po dokončení této práce bych rád zjistil, zda je možné některé její
výsledky aplikovat na jiné pravicové/konzervativní strany (například ODS), které také v
posledním období prošly spory o evropskou integraci (např. Lisabonská smlouva).

2. Literatura
Vztah Konzervativní strany k procesu evropské integrace je poměrně podrobně
zpracován. Převažují zdroje v angličtině, protože především samotní Britové se spory uvnitř
Konzervativní strany zabývají. V české se naopak setkáváme spíše s průřezovými pracemi,
které zpracovávají širší téma, jako například historie Konzervativní strany. Velká většina
autorů přistupuje ke zpracování tématu chronologicky. Přínosnější pro moji práci byly knihy,
které události analyzovaly podle jednotlivých faktorů, jakožto součásti širšího (evropského)
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sporu.
Asi nejpodrobněji se tématem kniha Britain for and Against Europe od politologů
Davida Bakera a Davida Seawrighta. Tito autoři považují vztah Spojeného království a
evropské integrace za jedno z nejvýznamnějších témat, které dělilo britskou politickou scénu
v druhé polovině 20. století. Nejprve komplexně analyzují problematiku vztahů Británie k
integraci. Z této části jsou patrné některé klíčové faktory, jako například suverenita nebo
postavení Británie ve světě, které se objevily i v mé práci. Druhá část knihy se již věnuje
konkrétně vztahu konzervativců k Evropě. Jako metodu využívají Baker a Seawrigt
systematickou analýzu dotazníků mezi konzervativními poslanci.
Zmínit je potřeba knihu The Tories and Europe, kterou napsal John Turner. Autor
zastává názor, že se téma Evropy stalo jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících v
posledních 30 letech britské politické strany. Turnerovou hlavní hypotézou je, že v souvislosti
s integrací došlo k vychýlení rovnováhy mezi dvěma hlavními stranami. Jako hlavní faktor
podílející se na sporech uvnitř strany uvádí národní suverenitu. Té je v této publikaci
věnována téměř celá jedna kapitola, ve které je koncept suverenity podrobně analyzován.
Autor tento koncept dává také do souvislosti s Thatcherismem, stejný přístup se objevuje také
v mojí práci. Turner také zpracovává rozdílné přístupy k integraci a vyzdvihuje význam
Jednotného evropského aktu. Patrný je zde poměrně teoretický přístup k tématu, na jehož
základě je popisována konkrétní debata uvnitř strany.
Kevin Hickton ve své knize The Political Thought of the Conservative Party
věnuje problematice evropské integrace pouze jednu část, ve které se zabývá mnoha různými
faktory podílejícími se na sporu uvnitř strany. Zde jsou nastíněny implikace, které integrace
představuje pro britskou ústavu, sociální model a podobně. Problémy uvnitř konzervativní
strany dává do souvislosti s celkovou problematikou britského politického systému a
především pak s Labouristickou stranou a vztahem politických stran k Evropě obecně.
Komplexně se problematikou účasti konzervativců na sjednocování Evropy zabývá
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Hugo Young v knize This Blessed Plot. Young zde postupuje chronologicky a soustředí se
především na čelní představitele Konzervativní strany. Problematiku tématu evropské
integrace uvnitř konzervativní strany analyzuje z pohledu základní otázky celé knihy, zda je
relevantní součástí historie Velké Británie také výjimečnost jejího postavení.
Poměrně velké množství primárních dokumentů je dostupné na internetových
stránkách jednotlivých politiků. Například na stránkách www.margaretthatcher.org jsem
nalezl velké množství přepisů proslovů bývalé premiérky. Dále je možné se seznámit s její
kompletní korespondenci s některými z ministrů její vlády. Jako primární pramen mi
posloužily také některé přepisy z proslovů v britské dolní sněmovně.

3. Integrace
Vycházím z předpokladu, že tím, co spustilo spory uvnitř Konzervativní strany, se stala
změněná povaha integrace. Během osmdesátých let došlo totiž k jejímu značnému zrychlení a
prohloubení. Nejvýznamnějším dokumentem je v této souvislosti bezpochyby Jednotný
evropský akt, který představuje pomyslný bod zlomu názorů ve straně. Tato část práce má za
cíl analyzovat jakou změnou evropská integrace prošla. Dále, zda tato změna byla natolik
důležitá, aby rozpoutala ve straně spory. V neposlední řadě je cílem také vysvětlení role
Jednotného evropského aktu na změně povahy integrace.
Petr Kratochvíl popisuje dvojí možné chápání procesu integrace. První předpokládá, že
se jedná o kontinuální dlouhodobý proces. Druhé vysvětlení představuje integraci jako
střídání období stagnace a prudkých skoků k hlubší integraci.4 Pojetí integrace jako
kontinuálního procesu předpokládá, že státy pouze ve smlouvách formalizují již fungující
struktury. Naopak chápání integrace jako skoků předpokládá smluvní stanovení cílů, k jejichž
naplnění dochází až po mnoha letech. Oba přístupy pomáhají interpretovat integraci z jiného
úhlu pohledu. Přesné vysvětlení je ale možné pouze za použití obou zmiňovaných náhledů.

4

KRATOCHVÍL, P. Teorie evropské integrace, Praha: Portál, 2008, str. 43.
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Ačkoli Jednotný evropský akt zakotvoval i některé již existující struktury (postavení Evropské
rady, evropská vlajka atd.), jeho hlavním cílem i výsledkem bylo dokončení jednotného trhu,
tedy vytvoření nové již po desetiletí vytvářené struktury. Z tohoto důvodu odpovídá Jednotný
evropský spíše kritériím skokové povahy integrace a dále na něj budu nahlížet jako na jeden
ze skoků v integraci.
Za předpokladu, že Jednotný evropský akt posunul evropskou integraci kupředu, je
nezbytné položit si otázku, do jakého (nového?) stadia ji posunul. Přinesl Jednotný evropský
akt pouze dílčí vývoj v již existujícím formátu integrace, či posunul integraci na zcela novou,
vyšší úroveň (zcela nový skok)?
Podle Johna Turnera existují v rámci britského politického diskurzu dva pohledy na
integraci. Nazývá je „formální" a „neformální". Dalším možným dělením je integrace
„pozitivní" a „negativní".5 V souvislosti s předchozí částí práce je potřeba si položit otázku,
jakým způsobem konzervativní politici na integraci nahlíželi, a zda považovali Jednotný
evropský akt za předěl v integraci.

3.1. Formální, neformální integrace
Politolog William Wallace definuje formální integraci jako „úmyslné kroky
rozhodujících politických činitelů, jejichž účelem je vytvořit a upravit pravidla, zřídit společné
instituce a pracovat dále skrz a s těmito institucemi".6 Tento koncept lze částečně zpětně
vztáhnout na teorii integrace jako souboru skoků. Oproti tomu stojí koncept neformální
integrace, který předpokládá vznik sítě vztahů mezi jednotlivými aktéry bez jejich formálního
smluvního ukotvení. Zde se opět nabízí analogie k integraci chápané jako kontinuální proces.
Británie, i díky své od zbytku Evropy odlišné historii, kladla vždy důraz na neformální
integraci. Ta byla interpretována jako integrace vedená silami trhu, zatímco formální integrace

5
6

TURNER, John. The Tories and Europe, Manchester: Mancehster University Press, 2000, str. 114.
Citován WALLACE podle: TURNER, John. The Tories and Europe, Manchester: Manchester
University Press, 2000, str. 112.
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byla dávána do souvislosti s politickou integrací. Jednotný evropský akt obsahoval některá
ustanovení, upravující formální strukturu fungování Společenství. Institucionalizoval
především postavení Evropské rady a posílil roli Evropského parlamentu. Zároveň pomocí
principu kvalifikované většiny rozšířil pravomoci Rady. V těchto souvislostech mohl být tedy
vnímán jako velký krok směrem k formální integraci.

3.2. Negativní, pozitivní integrace
Další možný způsob, jak lze na integraci nahlížet je směr, kterým se integrace ubírá, a
to je koncept negativní a pozitivní integrace.
Negativní integrace zahrnuje jednodušší procesy, které odstraňují obchodní bariéry.
Složitější pozitivní integrace proti tomu představuje proces vytváření společných institucí a
postupů.7 Je evidentní, že mnohem prostší negativní integrace vyžaduje menší míru
politických vazeb a byla tedy podporována Konzervativní stranou. Negativní integrace
představuje také jednu z původních motivací, které vedly konzervativce ke snahám o vstup do
Evropských společenství. Jednotný evropský akt splňuje některé charakteristiky obou
přístupů. Články týkající se zrušení některých překážek obchodu splňují kritéria negativní
integrace a byly Konzervativní stranou vítány. Naopak velká část Jednotného evropského aktu
se týká rozšíření pravomocí evropských institucí. Především zavedením hlasování
kvalifikovanou většinou v některých oblastech je krok, který umožňuje Jednotný Evropský
akt chápat primárně jako krok ve směru pozitivní integrace. Podle Johna Turnera představuje
právě Jednotný evropský akt rozhraní, kde končí negativní a začíná pozitivní integrace.8
Pohled na integraci jako na proces na ose pozitivní-negativní považuji za přesnější než
rozdělení na (formální, neformální). Ačkoli se oba náhledy částečně překrývají, dokáže model
pozitivní a negativní integrace lépe vysvětlit motivaci Konzervativní strany pro počáteční

7

8

Definice podle integračních teorií. Dostupné z WWW <http://en.euabc.com/word/724> poslední
přístup: 11.5.2009.
TURNER, John. The Tories and Europe, Manchester: Mancehster University Press, 2000, str. 114.
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podporu integrace (dokončení jednotného trhu) i její pozdější odmítání. Na základě změny
povahy integrace lze vysvětlit změnu přístupu Konzervativní strany k ní. To, že integrace byla
konzervativními politiky nazírána spíše optikou pozitivní a negativní integrace, dokládá i
rychlost změny, která uvnitř strany proběhla. Záležitosti spojené s formální a neformální
integrací jsou dlouhodobého rázu9 a jejich změna v takto krátkém časovém úseku je
nepravděpodobná.

Závěr kapitoly
Z výše zmíněných důvodů lze předpokládat, že evropská integrace přijetím Jednotného
evropského aktu vstoupila do nové fáze (pozitivní integrace). Povaha integračního procesu se
však již pohybovala za hranicí přijatelnou pro některé konzervativce a uvnitř strany se začal
rozvíjet spor, který vyvrcholil rebelií při hlasování o Maastrichtské smlouvě.
Následující části mé bakalářské práce analyzují ty části konzervativního myšlení, které
se staly v souvislosti se změnou integrace příčinami vnitrostranických sporů.

4. Faktory podílející se na sporech uvnitř Konzervativní strany
Ve vztahu k Evropě se uvnitř strany projevují hlavně ty filozofické základy, které se
týkají pojetí národa nebo národní suverenity. Především druhé zmíněné téma se někdy na
konci osmdesátých let stalo velice výbušným a hrálo centrální úlohu v mnoha
vnitrostranických sporech. Podle knihy Kevina Hicktona se nezměnilo myšlení strany, ale
pouze předvolební rétorika.10 Dle mého názoru měla ale přeměna náhledu strany na integraci
reálný základ. Pokusím se analyzovat, které myšlenkové základy se v důsledku změny povahy
integrace staly spornými.

9
10

Předpoklad vytvoření institucionálního rámce na jehož základě by se teprve vytvořila konkrétní politika.
HICKTON, Kevin. The Political Thought of the Conservative Party since 1945, New York: Palgrave
Macmillan, 2005, str. 119.
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Významnou úlohu sehrávají starší vnitrostranické spory. Ve většině z nich se ale
otázka evropské integrace nějakým způsobem objevuje. Mezi hlavní spory podle Jana
Rakušana a Ivany Witzové patří11:

1. národní suverenita versus vzájemná závislost
2. atlantismus versus evropanství
3. otázka volného trhu versus intervence státu

Toto rozdělení považuji za poměrně přesné a použil jsem jej jako kostru pro další
práci. Přesné vymezení těchto faktorů jsem doplnil a přidal čtvrtý bod, vypořádání se s
otázkou thatcherismu.

4.1. Pojetí suverenity uvnitř Konzervativní strany
Národní suverenita je velmi široký pojem, který byl v různém čase různými lidmi
chápán naprosto odlišně. Někteří autoři jej spojují s otázkami nacionalismu a pojetím národa,
jiní jej prezentují jako praktický prostředek k prosazení vlastních cílů. Politikové z
Konzervativní strany si velmi dobře uvědomovali důležitost tohoto konceptu. Jak trefně
poznamenal profesor politologie, Jim Bulpitt, politici nevyužívají potenciál různých
myšlenek, protože by se jim líbily, ale protože je potřebují. V této souvislosti využila Margaret
Thatcherová potenciál suverenity, aby zabránila federalizaci Evropských společenství.12
Suverenita je jedním

ze základních ideových

a filozofických

východisek

Konzervativní strany a během sporů uvnitř strany se stala velice výbušným tématem. Proces
evropské integrace se přímo týkal suverenity Velké Británie. Existuje několik důvodů, proč se
právě suverenita stala ústředním tématem sporů v rámci Konzervativní strany.
11

12

Citován J. RAKUŠAN a I. WITZOVÁ podle: FIALA, P., MAREŠ., M. Konzervativní a křesťanské
politické strany a evropská integrace, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v
Brně, 1999, str. 48.
TURNER, John. The Tories and Europe, Manchester: Mancehster University Press, 2000, str. 79.
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Za prvé na domácí půdě představovala obrana národní suverenity a národních zájmů
téma, které bylo voličsky atraktivní a srozumitelné. Suverenita představovala voličsky
přesvědčivou odpověď na vývoj integrace.13 Pomocí suverenity bylo možné uchopit do té
doby voličsky nepříliš atraktivní problematiku evropské integrace a získat na ní politické
body.
Za druhé vytváří suverenita pro mnohé Konzervativní politiky, včetně M. Thatcherové,
zásadní rozpor. Ačkoli konzervativci souhlasili s hlavními cíli integrace (např. volný trh),
nebyli připraveni přijmout prostředky k jejich dosažení a to především pokud se týkaly
klíčových aspektů právě britské národní suverenity, jako například hlasování kvalifikovanou
většinou.14
Za třetí se suverenita přímo dotýká představy uspořádání Evropy podle Konzervativní
strany. Evropská společenství jsou podle kritiků přerostlá, přeplacená a přecentralizovaná. Jak
Margaret Thatcherová prohlásila: „Nepracovali jsme přece tolik let, abychom vysvobodili
Británii z paralýzy socialismu, jenom abychom jej viděli, jak se krade zpět dovnitř zadními
dveřmi skrze centrální plánování a byrokracii Bruselu."15 Thatcherová odmítala zásahy
evropských nadnárodních institucí do britských záležitostí a namísto toho nabízela ideu
spolupráce zemí na mezivládní úrovni, kde by státy hrály roli prostředníka mezi voliči a
evropskými institucemi. Měly to přitom být právě národní státy, kdo bude rozhodovat o tempu
integrace.
Za čtvrté představuje ztráta suverenity hrozbu pro postavení Velké Británie ve světě.
Spojené království odvozovalo svoji moc a slávu vždy ze svého globálního postavení.16
Zahraničně politická suverenita se odvozovala nejprve od postavení v rámci britského Impéria
a později od zvláštního vztahu k USA. Integrace se během 80. let začala přímo týkat této
13

Tamtéž, str. 80.
BAKER, David. SEAWRIGHT, David. Britain For and Against Europe, Oxford: Clarendon Press,
1998, str. 22.
15
TURNER, John. The Tories and Europe, Manchester: Manchester University Press, 2000, str. 123.
16
SCHENK, Catherine R. Britain in the World Economy. A Companion to Contemporary
Britain 1939-2000. ADDISON, P., JONES, H.: Oxford: Blackwell, 2005, str. 467.
14
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problematiky a začala být vnímána jako hrozba tomuto světovému pohledu. Tímto tématem se
podrobně zabývá třetí kapitola této práce.
Následující podkapitoly se nebudou zabývat jedinou definicí suverenity. Naopak na
jejích rozdílech lze pochopit příčinu sporů o toto téma. Nejprve bude vysvětlen rozdíl mezi
absolutní a sdílenou suverenitou a poté mezi vnitřní a vnější.

4.1.1. Absolutní a sdílená suverenita
Podle Davida Bakera existují dvě základní pojetí konceptu národní suverenity. První
předpokládá, že suverenita je něčím absolutním, konečným a nedělitelným. Tedy buď jí stát
disponuje nebo nikoli17. Oproti tomu stojí konzervativní politici, kteří věří, že suverenita je
něco, s čím je možné na mezinárodní úrovni smlouvat. Tedy že se jedná o prostředek, s jehož
pomocí je možné něčeho dosáhnout.18 Toto rozdělení vystihuje i linii sporu, která se táhne
napříč Konzervativní stranou. Následující část mé práce se bude věnovat těmto dvěma
základním představám suverenity.

Suverenita absolutní
Absolutní pojetí suverenity poměrně přesně vystihují tyto citáty:
1. „Suverenita představuje koncept, že v každém politickém společenství existuje absolutní
politická autorita. Žádná další konečná a absolutní politická autorita zde neexistuje.“19
2. „Suverenita spojená s teritoriálním státem poskytuje prostředky k prosazení toho, co uvnitř
státu představuje legitimní použití násilí."20
3. „Suverenita je konečná autorita a judrsdikce státu nad daným územím.“21

17

18

19

20
21

BAKER, David. SEAWRIGHT, David. Britain For and Against Europe, Oxford: Clarendon
Press,
1998, str. 22.
SCHWARZ, Hans-Peter. Britische Suverenität gegen europäische Realität, Bonn: Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1993, str. 174.
HICKTON, Kevin. The Political Thought of the Conservative Party since 1945, New York: Palgrave
Macmillan, 2005, str. 119.
Tamtéž: str. 119.
TURNER, John. The Tories and Europe, Manchester: Manchester University Press, 2000, str. 78.
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Tyto tři citáty dobře dokládají, co je jádrem konceptu absolutní suverenity.
1. Je konečná a nedělitelná
2. Je úzce spojena s teritoriálním pojetím státu
Zastánci absolutní suverenity kladou důraz především na suverenitu parlamentu (příp.
odvozeně vládu). Parlament není povinen dělit se o moc s výkonnou mocí, nejvyšším soudem
ani s ostatními státními orgány a může měnit zákony podle libosti. Tato nadřazenost
parlamentu měla, podle některých, Británii uchránit od hrozeb dvacátého století- komunismu
a nacionálního socialismu a stala se ztělesněním moderní demokracie samé.22 Pro kritiky
integrace stojí v centru problematiky Westminster, který je jediným a konečným držitelem
suverenity. Evropská společenství (unie) toto změnila v okamžiku, když jako mezinárodní
instituce získala pravomoc vydávat závazná rozhodnutí nadřazená rozhodnutím členských
států. Parlamentu je podle kritiků integrace skrze evropské instituce vnucováno přijímání
legislativy, čímž ztrácí svoji základní funkci a právo rozhodovat. Jak se vyjádřil Monday
Club, pravá frakce Konzervativní strany: „Vše co je dnes od národních vlád vyžadováno je
pouze vetřít značku Evropská společenství do zákonů a prezentovat je jako národní
politiku."23 V této souvislosti je zmiňován především tzv. „European Communities Act" z roku
1972, který problematiku vztahu členských zemí a Společenství upravuje.24 Do přímé
souvislosti se suverenitou jej dávala i Margaret Thatcherová, která po celou dobu své vlády
bojovala za jeho doplnění o ustanovení, které by zakotvovalo nadřazenost národních
parlamentů nad právem evropských společenství. Thatcherová prohlásila: „Začala jsem také
podporovat alternativní přístup, který usiloval o podstatnější změnu našich vztahů s
Evropským společenstvím, aby ochránil nebo (záleží na úhlu pohledu) obnovil právní

22
23

24

BAKER, David. SEAWRIGHT, David. Britain For and Against Europe, Oxford: Clarendon Press,
1998, str. 42.
SCHWARZ, Hans-Peter. Britische Suverenität gegen europäische Realität, Bonn: Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1993, str. 174.
Tamtéž: str. 172.
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suverenitu Británie.“25
Mezi zastánci absolutního pojetí suverenity nepanuje jednota v otázce, zda Spojené
království stále suverenitou disponuje, či o ni již přišlo. Radikálnější thatcherovské křídlo se
přiklání k názoru, že rozhodující část suverenity již byla ztracena. Proti tomu se vyjádřil
poslanec Michael Spicer, který přirovnal Maastrichtskou smlouvu k torpédu namířenému na
britskou ústavu, které ale ještě nebylo vypáleno. Jak sám v jednom ze svých projevů říká: „
…rozhodující pravomoci však ještě nebyly převedeny a suverenita JE absolutní.26 I přesto, že
se oba tábory v této otázce neshodly, poměrně velký konsensus existoval a stále existuje v
otázce dalšího směřování Velké Británie v Evropě. I pokud se konzervativci smířili s
Jednotným evropským aktem, Maastrichtská smlouva podle nich zašla příliš daleko a bylo
potřeba zařadit „zpětný chod“. Jedním dechem však dodávali, že je toto jejich přání víc než
nerealistické. „Muselo by dojít k velké změně názoru v Německu a ve Francii - a pak také k
nikdy nevídanému úspěchu britské diplomacie - aby se podařilo sestavit alianci, která by
dokázala pohyb (integrace27) zarazit nebo zpomalit, neřku-li dát mu zpětný chod. A představa,
že by to bylo možné za nějakých pět let, je neuvěřitelná.“28
Důsledky tohoto postoje jsou pro britský politický systém poměrně důležité. V
parlamentu působí skupina politiků, kteří zastávají absolutní pojetí suverenity. Z tohoto
důvodu se u nich setkáme s velice negativními postoji vůči Evropské unii a evropské
integraci. Často se snaží blokovat přijímání zákonů spojených s Evropou. Argumentují přitom
často právě ztrátou národní suverenity. Sami přitom nemohou poskytnout plnohodnotnou
alternativu, a jak i z předešlého odstavce vyplývá, jsou roztříštěni do více skupin.

Sdílená suverenita
25
26

27
28

THATCHER, Margaret. Umění vládnout, Praha: Prostor, 2003, str. 338.
Citován MICHAEL SPICER (poslanec) podle: BAKER, David. Seawright David, Britain For and
Against Europe, Oxford: Clarendon Press, 1998, str. 42.
Pozn. Z.K
THATCHER, Margaret. Umění vládnout, Praha: Prostor, 2003, str. 339.
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Oproti konceptu absolutní suverenity stojí představa sdílení suverenity. Tento poměrně
jednoduchý model se nezakládá na přesně vymezeném teritoriálním celku s vnitřní
hierarchicky uspořádanou strukturou. Suverenita je praktický prostředek, který může být
efektivně využíván k dosažení cílů. Zastánci modelu sdílení posuzují suverenitu podle její
užitečnosti a dosažených výsledků.29 Těchto výsledků lze v některých situacích dosáhnout i
skrze sdílení této suverenity.30 Jak se vyjádřil bývalý konzervativní poslanec Robert Jackson,
suverenita není žádnou stálou konstantou. „Suverenita přichází a odchází, musí ale vždy
odpovídat okolnostem.“31 Důvodem pro sdílení suverenity je společný cíl všech zúčastněných
stran. Podle autorů Bakera a Seawrighta je tímto cílem obecné blaho. Za výstižný považuji
citát, jehož autorem je Geoffrey Howe, známý zastánce evropské integrace z řad
Konzervativní strany: „Mým cílem je vysvětlit, proč věřím, že suverenita není něčím
předdefinovaným a absolutním, nýbrž něčím flexibilním, adaptabilním a organickým, co se
vyvíjí a přizpůsobuje podle okolností. Rád bych také vysvětlil, jakým způsobem představuje
suverenita nástroj, který můžeme využít, spíše než překážku, která omezuje naše možnosti a
brání nám v jednání. Suverenita může být definována jako praktická schopnost národa
maximalizovat svůj vliv ve světě. Na suverenitu je potřeba nahlížet především jako na něco, s
čím lze obchodovat spíše než to střežit způsobem, který by omezoval potencionální vliv dané
země na ostatní."32 Na tuto myšlenku navazuje Baker: „ I malá, relativně slabá země, která
využívá kroky založené na kooperaci(...) může dosáhnout postavení, které by bylo
nedosažitelné bez sdílení suverenity."33 Baker toto nazývá „punch above its weight", neboli
ránou ve vyšší váhové kategorii.

29
30
31
32
33

BAKER, David. SEAWRIGHT, David. Britain For and Against Europe, Oxford: Clarendon Press,
1998, str. 42.
HICKTON, Kevin. The Political Thought of the Conservative Party since 1945, New York: Palgrave
Macmillan, 2005, str. 121.
SCHWARZ, Hans-Peter. Britische Suverenität gegen europäische Realität, Bonn: Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1993, str. 89.
BAKER, David. SEAWRIGHT, David. Britain For and Against Europe, Oxford: Clarendon Press,
1998, str. 43.
Tamtéž, str. 43.
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Mezi hlavní argumenty zastánců sdílené suverenity patřilo mimo jiné přesvědčení, že
dny opravdových národních suverénních států jsou již od druhé světové války stejně sečteny.34
Tato argumentace dále pokračuje: Bez ohledu na to, zda by Spojené království bylo v
Evropských společenstvích nebo ne, bylo by vystaveno stále větším tlakům zvenčí a zdá se
nepravděpodobné, že by Velká Británie mohla hrát plně nezávislou roli v dnešním světě.
Navíc lze argumentovat, že Británie již stejně část své suverenity předala různým
mezinárodním organizacím jako například Charta OSN nebo GATT. Zastánci integrace v
rámci Konzervativní strany, jako například Michael Fallon, poukazovali na již existující
podřízení některých britských jednotek v rámci NATO nadnárodnímu velení.35

4.1.2. Suverenita vnitřní a vnější
To, že rozdílné chápání konceptu suverenity není jenom teoretická záležitost,
nýbrž že má konkrétní dopady na stranu, se ukázalo při debatě o schvalování
Maastrichtské smlouvy. Mluvčí obou hlavních táborů Margaret Thatcherová i Geoffrey
Howe argumentovali stejným způsobem, že chtějí posílit suverenitu Británie. Hlavní
rozdíl mezi nimi byl přitom právě v pojetí suverenity, které každý z hlavních aktérů
tohoto sporu chápal naprosto jinak. Thatcherová měla na mysli suverenitu parlamentu,
která by mohla být omezena rozhodnutím nadnárodních institucí. Lynch tuto
suverenitu nazývá vnitřní a dává ji do souvislosti s britskou ústavou.36 Howe oproti
tomu kladl důraz na získání vlivu ve světě, pokud Spojené království bude svoji
„vnější" suverenitu sdílet na evropské úrovni.37 Toto dělení suverenity na vnitřní a
vnější se do značné míry překrývá s rozdělením z předchozí kapitoly (absolutní -

34
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SCHWARZ, Hans-Peter. Britische Suverenität gegen europäische Realität, Bonn: Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1993, str. 90.
SCHWARZ, Hans-Peter. Britische Suverenität gegen europäische Realität, Bonn: Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1993, str.. 181.
Citován LYNCH podle: HICKTON, Kevin. The Political Thought of the Conservative Party since 1945,
New York: Palgrave Macmillan, 2005, str. 120.
SCHIEREN, Stefan. Die stille Revolution, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001, str. 46.

-21-

vnitřní vs. sdílená - vnější). Politici, kteří se obávali zásahů Bruselu do rozhodování
britského parlamentu, většinou nebyli ochotni přistoupit na další rozšíření pravomocí
nadnárodních institucí na úkor (vnitřní) suverenity Westminsteru. Oproti tomu
konzervativci, kteří v integraci spatřovali příležitost kterak zvýšit vliv Británie na dění
ve světě, byli ochotni vzdát se části suverenity (vnější). Ač se tento rozdíl může zdát na
první pohled nepodstatný, byly rozdíly v chápání tak vágního pojmu, jako je
suverenita, důležité pro pozdější vývoj.38
Na rozdíl od absolutní a sdílené suverenity nám rozdíl mezi „vnitřním" a
„vnějším" pojetím suverenity také vysvětluje, proč ti, kteří nevázali suverenitu na
konkrétní teritoriální útvar, byli ochotni sdílet část suverenity s institucemi ležícími
mimo vlastní teritorium. Jak se vyjádřil jeden poslanec: „Možná se na politické a
mezinárodní úrovni setkáváme s nějakou ztrátou suverenity, to ale ještě neznamená, že
by nějakým způsobem byla omezena suverenita britského parlamentu.“39

4.1.3. Diskuse uvnitř Konzervativní strany na pozadí suverenity
Rozdílné chápání pojmu suverenita nám pomáhá poodkrýt podstatnou příčinu
názorových neshod uvnitř strany. Na pozadí tohoto na první pohled teoretického sporu
ale probíhala zcela reálná diskuse uvnitř strany. Konkrétní podobu získala především
při sporech o používání hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU a dále v diskusi
o vstupu Británie do ERM (Mechanismus směnných kurzů) a přijetí jednotné evropské
měny.

Evropský měnový systém a Mechanismus směnných kurzů
Podpisem Jednotného evropského aktu se Spojené království zavázalo k účasti na
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HICKTON, Kevin. The Political Thought of the Conservative Party since 1945, New York: Palgrave
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dalším prohlubování integrace, na jehož konci měla stát měnová unie. V praxi ale nepodnikalo
žádné kroky ke splnění tohoto cíle. Přístup vlády Jejího veličenstva byl velmi jasně vyjádřen
stylem vyjednávání o vstupu do Evropského měnového systému (EMS), projektu Evropské
centrální banky a společné měny. EMS zavazoval členské státy k udržování kurzu národní
měny v rozmezí plus-mínus 2,25 % od centrálně stanoveného kurzu odvozeného od kurzu
koše evropských měn. Mezi hlavní výhody patřila stabilita směnných kurzů pro exportéry.
Zároveň ale systém omezoval měnovou a hospodářskou politiku jednotlivých členských států
závazkem udržování tohoto kurzu. Tato skutečnost se stala základem pro kritiku ze strany
konzervativních politiků, kteří to považovali za první útok na nezávislou suverénní monetární
politiku státu (Bank of England).
Británie vstoupila do EMS v roce 1979, zároveň ale nevstoupila do Systému směnných
kurzů (ERM40), který byl součástí EMS. Zpočátku se ke vstupu stavěla Konzervativní strana
poměrně kladně a využila jej dokonce jako téma pro eurovolby v roce 1984. Do doby vstupu
Británie do ERM v létě 1990 však již strana prošla radikální proměnou názoru na integraci,
která se také promítla do diskuse o vstupu do ERM. Proti vstupu vystoupila ostře především
premiérka. „Pravda je taková, že nikdy nemůže existovat „správná“ úroková sazba ani
„správný“ směnný kurz pro celou Evropu. Ekonomiky jednotlivých zemí jsou prostě příliš
nesourodé. Ale mimo to jsou tu také specifické překážky pro Británii, jejíž hospodářství se od
základů liší od hospodářství našich sousedů.“41 Problém byl především v libře, která měla v té
době skutečně zvláštní postavení, a to sice jako mezinárodního platidla pro obchody s ropou.
Proč se Britové po dlouhou dobu neúčastnili projektu společné měny nelze vysvětlit
pouze zvláštností postavení libry a odlišností hospodářského cyklu Spojeného království. H. P.
Schwarz považuje za hlavní příčinu obavy politiků z Konzervativní strany ze ztráty

40

41

ERM - Známý dnes také jako jedno z tzv. konvergenčních či maastrichtských kritérií pro přijetí eura
(ERM II). Fluktuace měny musí po určitou dobu (alespoň2 roky) probíhat v pásmu nejvýše plus-minus
15 procent od centrální parity. Jedná se podmínku přijetí jednotné měny.
THATCHER, Margaret. Umění vládnout, Praha: Prostor, 2003, str. 330.

-23-

suverénního rozhodování o měnové politice a strach ze spillover efektů měnové unie42. S
prodlužující se neúčastí Londýna na ERM rostla také netrpělivost britských podnikatelů, kteří
měli ve straně poměrně významný vliv. K těmto hlasům se přidávala také čím dál hlasitější
vnitrostranická opozice a na jaře 1989 vydali Nigel Lawson (ministr financí) a Geoffrey Howe
(ministr zahraničí) prohlášení, ve kterém odsoudili otálení Thatcherové a pohrozili rezignací,
pokud nepřehodnotí svůj názor na ERM. Thatcherová se však nedala vyvést z míry ani
faktem, že již byla delší dobu v této otázce uvnitř strany v menšině. V listopadu 1990
odstoupil Howe na protest proti pozici Thatcherové ze své funkce a ve svém rezignačním
proslovu ji značně kritizoval za její negativní postoj k integraci. „Dopouštíme se velké chyby,
pokud o Evropě vždy přemýšlíme pouze v kontextu vzdávání se suverenity a stojíme si na
svém v souvislosti s tím, že stejně jako premiérka prohlašujeme, že jsme již se vzdali příliš
velkého dílu suverenity.“43 Rezignace ministra byla těžkou ranou Thatcherové a tento krok
představoval podle mnoha autorů začátek konce pádu premiérky. Minimálně od této chvíle lze
ale již hovořit o přítomnosti „evropského disentu“ uvnitř konzervativní strany.44 To, o jak
vážný spor se jednalo, se ukázalo nejenom při událostech, které vedly k pádu Thatcherové, ale
i při rebelii při hlasování o Maastrichtské smlouvě.

Závěr kapitoly
Cílem této kapitoly bylo nastínit základní chápání pojmu suverenita a poukázat
na důležitost odlišných výkladů tohoto poměrně vágního termínu. Problematika účasti
Spojeného království na projektu měnové unie přitom slouží jako příklad, na němž lze
doložit, že tento spor měl svůj průběh nejenom v oblasti politického myšlení, nýbrž
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nabyl zcela reálné podoby. Roztržka ve straně ukončená rezignací ministrů zase
ukazuje na vážnost tohoto problému a na potencionální rizika, která v sobě obsahoval.
Ačkoli je spor o pojetí suverenity jedním z důležitých faktorů podílejících se na diskusi
o směřování Británie v Evropě, nejedná se o spor jediný. Nejméně stejně důležité bylo
i rozdílné chápání postavení Británie ve světě a jejím místě ve světové ekonomice.
Tímto tématem se zabývá další část.

4.2. Postavení Spojeného království ve světě
Pro pochopení rozdělení strany je nezbytné zabývat se otázkami spojenými s
představou konzervativních politiků o místě Spojeného království ve světě.
Konzervativní strana bývá označována jako více „britská" než její labouristická
protiváha. Strana bývala také dříve spojována přímo se samotným státem nebo
impériem.45 Postupný úpadek vztahů se zeměmi impéria kontrastoval s nárustem
významu vazeb na evropský kontinent. Dále se v průběhu druhé poloviny 20. století
výrazně proměňoval vztah k USA. Tato dynamická změny mezinárodního postavení
Spojeného království musely nutně vyvolat zpětnou reakci uvnitř Konzervativní strany,
ve které se začala vytvářet různá názorová křídla. Následující odstavce se budou
zabývat otázkou, zda rozdílné názory na postavení Británie ve světě mohou poskytnout
vysvětlení pro podporu/odmítání evropské integrace.
Dle mého názoru má problematika postavení Spojeného království ve světě
celkem dva určující aspekty: první se týká sporů o zahraničně - politickou orientaci
země a druhý diskuse o postavení Spojeného království ve světovém obchodě a
světové ekonomice.

4.2.1. Atlantismus vs. evropanství
45
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Postavení Spojeného království ve světové politice se v průběhu dvacátého století
radikálně měnilo. Británii na trůnu světové mocnosti vystřídaly Spojené státy a především v
souvislosti s druhou světovou válkou došlo k dalšímu sblížení obou zemí. Tento vztah se po
roce 1945 dále dynamicky měnil, stával se čím dál více nerovnoměrným. Británie se v
poválečném období musela smiřovat se ztrátami bývalých kolonií a takzvaná special
relationship, neboli zvláštní vztah Británie k USA, představovala jednu z nejdůležitějších os
britské zahraniční politiky. Někteří autoři hovoří také o special relationship jako náhradě za
ztracené Impérium.46 V průběhu druhé poloviny minulého století docházelo také současně k
posilování významu vztahů s evropskými zeměmi. V souvislosti s rychle se měnícím
postavením Británie ve světě vzrůstalo nebezpečí, že se zájmy Spojených států a Evropy
dostanou do konfliktu.
Jak píše Andrew Gamble, panovalo až do příchodu Margaret Thatcherové v
Konzervativní straně přesvědčení, že není potřeba volby mezi evropanstvím a atlantismem.47
Podle tohoto autora však během její vlády nastal zlom a ve straně se vyvinul nový spor na toto
téma. Otázka volby mezi anglo-americkou a evropskou vizí se stala podle některých autorů
dokonce hlavní dělící linií uvnitř strany.48 Během konce 80. let proběhlo několik událostí,
během nichž se zájmy EHS a USA dostaly do přímého protikladu. To, do jaké míry se tento
konflikt podílel na celkové diskuzi o evropské integraci, bude ilustrováno na příkladech dvou
událostí, aféry Westland a bombardování Tripolisu.

Aféra Westland
Aféra Westland se týkala rozhodnutí o odprodeji stejnojmenného výrobce helikoptér
americkému nebo evropskému subjektu. Tato aféra představuje případ, kdy původně
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ekonomické rozhodnutí získalo evropskou dimenzi a poté se stalo důvodem významného
sporu uvnitř strany. Westland ilustruje, jakým způsobem začala evropská témata ovlivňovat
každodenní rozhodování britské vlády.49
Westland, poslední výrobce helikoptér ve Spojeném království, se potýkal s finančními
problémy a naléhavě potřeboval vstup strategického investora. Zatímco ministerstvo obrany, v
jehož čele stál Michael Heseltine, preferovalo vstup evropského konsorcia firem, ministerstvo
průmyslu a obchodu a premiérka dávali přednost odprodeji firmy Westland do rukou americké
firmy Sikorski.
Pro většinu členů kabinetu byla budoucnost firmy Westland čistě záležitostí trhu a
vládní zásahy nebyly na pořadu dne. Oproti tomu Heseltine interpretoval tento postoj jako
anti-evropský a jako implicitní podporu americké nabídky. Heseltine, vědom si rostoucího
odporu veřejnosti k americkému řešení, zdůraznil ještě více evropský rozměr celé záležitosti a
snažil se z něj získat maximum pro podporu své pozice. Margaret Thatcherová se tuto otázku
snažila také využít k získání politických bodů.50 Heseltine svolal konferenci NAD (National
Armaments Directors), kde byli přítomni zástupci Západního Německa, Itálie a Francie.
Během ní byl přijat dokument zavazující její signatáře kupovat pouze helikoptéry vyvinuté a
vyrobené v Evropě. V případě vstupu Sikorski do Westland, by se tedy firma nemohla účastnit
tendrů na kontinentě.
Thatcherová jako reakci na tuto konferenci svolala na 5.12.1985 setkání, jehož cílem
bylo toto usnesení NAD změnit. Podle dopisu, který Margaret Thatcherová zaslala
prezidentovi společnosti Westland, považovala vláda společnost Westland za evropskou i v
případě vstupu amerického partnera, tudíž mohla dále participovat i na evropských tendrech.51
Schůzky se účastnili Michael Heseltine, Leon Brittan, William Whitelaw, Geoffrey Howe,
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Nigel Lawson a Norman Tebbit52. Na tomto setkání se zcela jasně vyprofilovaly dva tábory.
Na jedné straně stál Brittan, který požadoval odstoupení od dohody NAD a na straně druhé
byli Heseltine a Howe, kteří nesouhlasili. Tito dva vystoupili později proti Margaret
Thatcherové a způsobili její pád v roce 1990.53 Heseltine nedokázal nakonec prosadit svoje
názory a 7.1.1985 rezignoval.54 Stejný krok učinil o 15 dní později i ministr průmyslu a
obchodu Leon Brittan, který zastával opačné názory než Heseltine.55 Pro Margaret
Thatcherovou byla i přes neshody s Heseltinem rezignace obou ministrů prohrou, protože
poškozovala stranu navenek.
Aféra Westland je příkladem, kdy původně ekonomické rozhodnutí získalo evropský
rozměr. Především ze strany zastánců evropského řešení byla snaha odprodat firmu Westland
Američanům interpretována jako protievropský krok. Více než evropskou dimenzi vnímala
naopak Thatcherová aféru jako útok vnitrostranických rivalů na její pozici.

Bombardování Tripolisu
Druhým velkým testem tzv. special relationship bylo rozhodnutí amerického
prezidenta Reagana v roce 1986 provést bombardování Tripolisu jako odvetu za teroristické
akce podporované režimem Muammara Kaddáfího. I v tomto případě se zájmy většiny
evropských zemí a USA dostaly do střetu. Zatímco evropské státy (např. Španělsko nebo
Francie) odmítly povolit průlety amerických bombardérů, Thatcherová dovolila Američanům

52

53
54

55

V době aféry: Brittan- bývalý ministr průmyslu a obchodu, Whitelaw- předseda dolní sněmovny, Howeministr zahraničí, Lawson- ministr financí, Tebbit- do září 1989 ministr průmyslu a obchodu, tajemník
Konzervativní strany
TURNER, John. The Tories and Europe, Manchester: Manchester University Press, 2000, str. 117.
Dopis Margaret Thatcherové z 9.1.1986 pro Michael Heseltine (reakce na rezignaci) Dostupný z WWW
<http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=106298> poslední přístup:
24.3.2009.
Dopis Margaret Thatcherové z 24.1.1986 pro Leona Brittana (reackce na rezignaci) Dostupný z WWW
<http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=106316> poslední přístup:
24.3.2009.

-28-

využít vojenské základny na Britských ostrovech.56 V tomto případě dala britská
administrativa jasně přednost spolupráci se Spojenými státy.
Vyvstává samozřejmě otázka, zda nebyl britský proamerický přístup ovlivněn dobrými
osobními vztahy Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. Tato hypotéza se zdá být neplatná
a Earl Reitan k tomu dodává, že vliv přátelství obou politiků hrál v konfliktu spíše omezenou
úlohu.57
V této souvislosti je zajímavé také srovnání bombardování Tripolisu s invazí do Iráku
v roce 2003. Obě události jsou si totiž v některých aspektech podobné. Evropské země
kritizující porušování mezinárodního práva se zde dostaly do konfliktu se Spojenými státy. V
obou případech se Velká Británie připojila na stranu Američanů. Lze se tedy domnívat, že
britský postoj k zahraničně bezpečnostním otázkám je spíše dlouhodobější povahy a osobní
vztahy politiků na obou březích Atlantiku nepředstavují hlavní faktor v této otázce. Zároveň
lze argumentovat tím, že zatímco Evropa představovala pro Brity klíčového partnera v
ekonomických otázkách, Spojené státy byly stále hlavním garantem bezpečnosti Spojeného
království.
Aféra Westland i bombardování Tripolisu se těšilo značnému zájmu veřejnosti i médií.
V obou případech se veřejné mínění rozcházelo s názory vedení Konzervativní strany a také
se ve straně vyskytly názory, které vedení na základě této skutečnosti kritizovaly.
Vnitrostranická opozice využívala evropskou argumentaci v případě aféry Westland i
bombardování Tripolisu ke svému prospěchu.58 Obě události vykazují tedy především znaky
vnitrostranického sporu a evropská dimenze je v obou případech až druhotná. I z tohoto
důvodu hodnotím význam obou událostí na evropskou diskusi v Konzervativní straně za
omezený.
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4.2.2. Postavení Británie ve světovém obchodě a ekonomice
Role Spojeného království ve světové ekonomice prodělala během dvacátého století
zásadní proměny. Zatímco na počátku století představovala Británie ekonomické centrum
světa, na konci minulého století byla již jen jedním z několika významných hráčů v rámci
Evropy. Zcela zásadní byla devalvace libry v roce 1967, čímž se Londýn de facto vzdal
globální role ve světové ekonomice. Británie se mnohem více začala orientovat na Evropu,
přičemž se ale nikdy nedokázala zcela ztotožnit s kontinentálním pohledem na světové
hospodářství. Podle mnohých politiků měl volný trh některé výzanmné izolacionistické
aspekty, které nedostatečně reflektovaly tradičně odlišné postavení Spojeného království ve
světovém obchodě a ekonomice.
V této části budu pracovat s pojmem alternativní ekonomika, jehož autorem je Andrew
Gamble. Nejedná se o žádný nový teoretický přístup, nýbrž o volněji použitý termín, který,
dle mého názoru, vhodně shrnuje několik podobných myšlenkových proudů uvnitř
Konzervativní strany. Tento teoretický koncept postavení Británie ve světovém obchodě proti
sobě staví model regulovaných ekonomik uplatňovaný v rámci EHS. Tyto dvě varianty se
vzájemně téměř vylučují. Není proto divu, že se téma formy hospodářského modelu
významně podílelo na sporech uvnitř strany v mnou zkoumaném období. V konceptu
alternativní ekonomiky se odrážely především obavy některých politiků uvnitř strany, že by
větší angažovanost v Evropě znamenala uzavření se světu a volnému obchodu. Kritice
evropského hospodářského modelu jako takového přísluší část práce, která se věnuje
thatcherismu.
V představách zastánců alternativní ekonomiky má Spojené království jedinečnou
možnost stát se jakýmsi Hong Kongem Evropy, s nízkými daněmi, flexibilní pracovní sílou a
velkou mírou deregulace. (porovnání s představou Evropy: regulovaná, nepružná atd.) Podle
úvah by Británie měla obnovit svoje vazby s nejdynamičtějšími regiony světy (východní Asie,
USA) a nevázat se na Evropu. I z těchto kruhů pochází představy (reálně míněné!), že by se
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Velká Británie měla stát součástí NAFTA (Severoamerické zóny volného obchodu).59
Koncept alternativní ekonomiky také poskytuje vysvětlení pro obavy konzervativních
politiků z přílišného navázání se na evropský hospodářský prostor a uzavírání se světu.
Alternativní ekonomika nabízela řešení v podobě internacionalizace zahraničního obchodu.
Trefně to vyjádřila Margaret Thatcherová: „Osudem Británie je být v Evropě, to ale
neznamená, že naše budoucnost leží JENOM v Evropě.“60 Podle jejích slov neměla být
Evropa izolacionistická a Thatcherová byla odhodlána Evropu otevřít světu.
Přesně v tomto duchu byla velká část strany přesvědčena o své morální povinnosti
exportovat vlastní model ekonomiky, tedy tuto alternativní ekonomiku, do zbytku Evropy.61
Spor ve straně kvůli tomuto tématu byl mimořádně vážný ještě z jiného důvodu. Zatímco si
členové strany pohrávali (a pohrávají) s myšlenkou této alternativní ekonomiky, převážná část
spojenců z řad podnikatelů vidí situaci naprosto odlišně. Ti si uvědomují přínosy společného
trhu a snahy o vytvoření jeho alternativy považují za utopii.
Ve stejné knize nalezneme také rovnici, která vysvětluje zájem Konzervativní strany
na integraci jako výsledek porovnání ekonomických nákladů a zisků členství. V důsledku
hluboké ekonomické recese z počátku devadesátých let se výsledek této rovnice změnil v
neprospěch setrvání Británie v EHS/EU.62 Další z často zmiňovaných náhledů počítá také s
podobnou rovnicí. Ta ovšem zisky a náklady členství hodnotí z historického pohledu. Zatímco
v padesátých letech představovala Evropská společenství nejdynamičtěji se rozvíjející část
planety, to samé již neplatilo v letech osmdesátých. I z tohoto důvodu mohl být přístup
konzervativních politiků k účasti na evropském projektu přehodnocen.
Roztržka kvůli postavení Británie ve světové ekonomice představuje jistě významnou
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součást sporů o evropskou integraci. Už jen z toho důvodu, že integrace byla prezentována
především jako ekonomický projekt, je tento spor pro pochopení celé problematiky naprosto
klíčový. V této souvislosti představuje zvrat v myšlení až vystoupení Británie z Mechanizmu
směnných kurzů. Tento krok definitivně podkopal důvěru v Evropu u jejích kritiků a skeptická
pozice vůči evropskému projektu se změnila v nepřátelství.63
Tato část práce se zabývala obecnější problematikou postavení Británie ve světové
ekonomice. Jak již bylo avizováno, v další kapitole bude ještě doplněna částí, ve které je
analyzován dopad hospodářského modelu thatcherismu na diskuzi o evropské integraci.

4.3. Thatcherismus
K hlavnímu nárůstu nespokojenosti části strany s evropskou politikou vedení došlo po
odchodu Thatcherové z úřadu premiérky. V této části práce se zaměřím na tu část strany, která
se zaštiťovala programem bývalé premiérky, a zhodnotím vliv této skupiny. Jedním z důvodů,
proč se zastánci thatcherismu stali hlasitými kritiky postupu vlády Johna Majora i integrace
samotné, je skutečnost, že výdobytky thatcherismu se podle nich kvůli prohlubující ocitly v
ohrožení.64 Ačkoli se Major sám prohlásil za „dědice thatcherismu", bylo evidentní, že se v
evropské politice dostává stále více do přímého rozporu s tímto programem.65 Tato skutečnost
se ukázala při ratifikaci Maastrichtské smlouvy, kdy se Thatcherová i její příznivci přidali k
rebelii. Kritizována nebyla jenom Maastrichtská smlouva, ale i vláda Johna Majora. Bývalá
premiérka požadovala referendum o smlouvě. K tomu se ještě přidalo odmítnutí Maastrichtské
smlouvy v Dánsku, které poslalo smlouvu k ledu a vedlo k mnoha negativním náladám v
Evropě.66 Povzbuzeno dánským NE podepsalo 48 konzervativních poslanců dokument
žádající „fresh start", neboli nový začátek vztahů Velké Británie a Evropských společenství.
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Thatcherismus je často používaný pojem, jehož jednotlivé definice se významně liší.
Nejprve je tedy potřeba jej definovat a poté se podrobně zabývat vlivem jeho jednotlivých
částí na celkovou debatu o integraci.
Thatcherismus je ideologie, styl vlády a politický program uplatňovaný za vlády
Margaret Thatcherové s významným dopadem i na dobu po jejím odchodu. Cílem
thatcherismu je především snížit podíl účasti státu na životech občanů. Programem v
ekonomice je privatizace státních podílů v podnicích a redukce sociálního státu. Konečným
cílem integrace měl být volný trh. Podle jiných definic není thatcherismus nezbytně
koherentní ideologií vládnutí. „Thatcherismus je především instinkt, je to soubor morálních
hodnot a přístupů k vládnutí."67
Kevin Hickton uvádí tři důvody, proč se thatcherismus dostal do konfliktu s hlavním
směrem evropské integrace.68 Přibližně stejného dělení se bude držet i tato kapitola, ovšem s
úpravou definic jednotlivých bodů.
1. Takzvané spillover efekty v sociálních, fiskálních a ekonomických oblastech (ekonomikou
se zabývá předposlední část této kapitoly)
2. Nacionalismus, xenofobie a obsese Margaret Thatcherové druhou světovou válkou. V této
souvislosti antiněmectví jako příklad.
3. Strach ze ztráty suverenity v souvislosti s autonomií evropských institucí, například Komise
nebo Soudního dvora.
Na doplnění je ještě potřeba uvést názor Johna Turnera, který počátky konfliktu
programu thatcherismu a evropské integrace vidí ve snaze konzervativních politiků odvést
pozornost od nepopulárních témat, jakými byla například recese britské ekonomiky.69
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4.3.1. Spillover efekty
Jednou ze základních vizí Konzervativní strany byl bezpochyby volný trh. V rámci
EHS došlo k naplnění tohoto cíle přijetím Jednotného evropského aktu. Tento dokument
předkládal seznam 280 konkrétních opatření nutných k dosažení jednotného trhu. V průběhu
jeho přijímání byla thatcherovská představa volného trhu široce přijímána a zdálo se, že
Společenství jsou připravena převzít mnoho z thatcherovského programu. Ještě v roce 1985
byla Evropská společenství se svými cíly v podstatě ve shodě a svými návrhy se EHS
pohybovala v mantinelech přijatelných pro naprostou většinu Konzervativní strany.70 Jednotný
trh představoval jedno z mála evropských témat, které dokázalo spojit všechny frakce uvnitř
Konzervativní strany. Zastánci integrace mohli poukázat na posun ve směru hlubší integrace,
zatímco její odpůrci vyzdvihovali tržní řešení problémů a odstraňování bariér.71 Každý z
táborů přitom vnímal integraci odlišně. Především odpůrci hlubší integrace byli alespoň
zpočátku spokojeni s odstraňováním obchodních bariér a vítali Jednotný evropský akt
především jako další pokrok v negativní integraci.72
Podle představ thatcherovců neměla integrace po dosažení stadia jednotného trhu dále
pokračovat. To vyjadřuje Margaret Thatcherová v jednom ze svých projevů: „Británie byla
iniciátorem Jednotného evropského aktu a i dál zůstávala hnací silou jednotného trhu.
Zpočátku jsem doufala, že se vyhneme další mezivládní konferenci, která by připravila novou
smlouvu (Maastrichtskou smlouvu73)…“74 Konzervativci byli tedy sice spokojeni s
dokončením jednotného trhu, nebyli však připraveni přijmout následující vývoj integrace
směrem k Maastrichtu.
Původem

problémů byl

krok Thatcherové

svolit

se zavedením

hlasování

kvalifikovanou většinou v Radě. Většina zdrojů se shoduje, že Thatcherová byla k tomuto
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kroku vedena především obavami z Řeků, kteří hrozili blokováním jednání o jednotném trhu.
Podle představ Thatcherové mělo být hlasování kvalifikovanou většinou zavedeno pouze
dočasně a sloužit jen k dokončení jednotného trhu. „…snažila jsem se udělat všechno možné
pro to, aby Evropská komise nezneužila mimořádných pravomocí, jež dostala, k vršení dalších
a dalších nařízení nebo k ohrožování nejvyšších národních zájmů.“75
O to větší bylo její rozčarování z jednání jejích evropských partnerů, kteří začali
připravovat mezivládní konferenci s cílem přichystat takovou smlouvu, která by fungování
evropských struktur postavila na odlišný základ opírající se především o nadnárodní instituce.
Hlasy volající po hlubší integraci nebrala premiérka úplně vážně a její překvapení ještě
vzrostlo, když tyto hlasy začaly získávat reálnou podobu.76 Thatcherová ovšem nepřiznala
vlastní vinu a naopak se cítila zrazena a oklamána.77 „Chybou byl fakt, že tehdy i později jsme
všechny sliby brali za bernou minci. Dnes už nevěřím, že Evropskou komisi nebo většinu
evropských vlád vůbec někdy nějak zvlášť zajímalo hospodářství… Pro tyto síly byl jednotný
trh přitažlivý právě proto, že v něm viděly nástroj, jak soustřeďovat víc a víc rozhodovací
moci do rukou Evropy.“78
Uvnitř Konzervativní strany se ovšem objevily i názory, které byly vstřícné k dalšímu
jednání o postupu evropské integrace. Howe se například vyjádřil v tom smyslu, že po přijetí
Jednotného evropského aktu je nezbytné hledat rovnováhu mezi ekonomickou efektivitou a
sociálními právy.79 Z tohoto důvodu podpořil další svolání další mezivládní konference, proti
které Thatcherová tak ostře vystupovala.
Dokladem významu tohoto faktoru při sporech uvnitř Konzervativní strany je i kritika,
která se na hlavu Thatcherové po přijetí Jednotného evropského aktu sesypala. Skutečnost, že
premiérka podcenila tempo integrace, kritizoval otevřeně například i Lord Cockfield (v
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Evropské komisi 1984-1988.80 Odpovědí na tuto kritiku byl její projev v Bruggách, který se
stal mezníkem ve vnitrostranickém sporu. Svým obsahem se nejenom ohradil proti dalšímu
pokračování integrace, zároveň představoval i vrácenou kritiku na adresu členů vlastní strany
jako byli Howe nebo Lawson.81 To, jestli spillover efekty posloužily pouze jako záminka pro
kritiku Thatcherové směřovanou do řad Konzervativní strany nebo se opíraly o existenci
reálného rozporu s myšlením členů strany, by vydalo na samostatnou práci. V každém případě
se podílely na sporech ve straně a je potřeba s nimi v rámci sporů v Konzervativní strany
vážně počítat.

4.3.2. Antiněmectví
Sjednocení Německa a krize uvnitř Konzervativní strany kvůli Evropě byly dvě
události, které se časově překrývaly. I z tohoto důvodu je potřeba se zabývat otázkou, zda
sjednocení mohlo mít nějaký vliv na odmítání procesu evropské integrace. V této souvislosti
se následující odstavce zabývají jak obecnou nedůvěrou k evropskému integračnímu procesu
jakožto „německému" procesu, tak osobní averzí premiérky Thatcherové a dalších k Německu
a Němcům. Dále bude zkoumáno, zda na evropský integrační proces nebylo nahlíženo
negativně i proto, že byl považován za projekt Německa.
Nedůvěra k Německu má své kořeny především ve druhé světové válce. Osmdesátá
léta však představují pravděpodobně nejproblematičtější období vztahů mezi Spojeným
královstvím a Spolkovou republikou Německo. Výroky některých politiků napovídají, že
některé starší antiněmecké sentimenty byly dávány do souvislosti s evropskou integrací.
Široce byl například přijímán názor, že Německo mělo z integrace výhody především v
podobě vymanění se z pozice poražené země po druhé světové válce. Poslanec John Stokes
prohlásil: „Některé země, jako například Německo, mohou chtít zapomenout svoji národní
historii a jsou šťastny, že se mohou začlenit do nějakého nového amorfního tělesa. Toto ale
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neplatí pro Spojené království!"82 Vyskytoval se také názor, že Německo nejen z integrace
profituje, ale dokonce ji využívá jako prostředku k dosažení velmocenského postavení. To
popisuje ve své knize William Cash jako německý komplex méněcennosti, který je stále
„hrozbou pro mír a všechny pokusy Německa uchvátit moc jsou schovávány za integraci ve
jménu Evropy.83“
Někteří konzervativci z tábora Thatcherové pohlíželi na integraci jako francouzskoněmecké spiknutí. Z tohoto důvodu integraci jako celek odmítali.84 V okolí Thatcherové se
však vyskytly i názory zcela opačné, podporující v této souvislosti další integraci ve smyslu
přijetí nových členů. Rozšiřování EHS o země bývalého sovětského bloku lze totiž také
interpretovat jako příležitost integraci rozmělnit a tím tak tandem Francie-Německo oslabit.85
Vysvětlení touto cestou je tedy velmi obtížné a názorová nejednotnost nedovoluje další
smysluplné zkoumání tohoto problému. I z tohoto důvodu je možné německý faktor lépe
zhodnotit při pohledu na osobní averzi konzervativních politiků vůči Německu.
Za zmínku stojí dvě události z tohoto období. První se týká aféry, která vypukla v
červenci 1990 poté, co ministr průmyslu a obchodu Nicholas Ridley přirovnal Helmuta Kohla
k Hitlerovi. Zároveň s tím vyjádřil svoje obavy z toho, že znovusjednocené Německo nyní
povede Evropu v hospodářské oblasti a Francie bude německou pozici následovat jako pudl.86
Ačkoli byl donucen Ridley kvůli těmto výrokům odstoupit, mnozí členové Konzervativní
strany včetně Thatcherové byli stejného názoru.
V téměř stejnou dobu uspořádala Thatcherová v Chequers legendární seminář na téma
německá národní povaha. Mezi slovy v závěrečném dokumentu, popisující německou národní
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povahu, se objevily výrazy jako např. agresivita, asertivita, komplex méněcennosti, egoismus,
sebelítost nebo sentimentálnost.87 Za zmínku také stojí, že Ministerstvo zahraničních věcí o
tomto semináři záměrně vypustilo informace do médií. V té době seděl totiž v jeho čele
známý stoupenec sjednocení Německa, Douglas Hurd.
Je velice obtížné hodnotit vliv antiněmectví na celkový názor konzervativců na
evropskou integraci. Antiněmectví ve straně bezpochyby existovalo a integraci rozhodně na
oblibě nepřidával fakt, že byla především tiskem prezentována jako německý projekt.
Nejprudší vlna antiněmectví ovšem proběhla až při nuceném vystoupení Británie z
mechanismu směnných kurzů. Role Bundesbanky zde byla obecně vnímána negativně. Z
tohoto důvodu by bylo mylné význam nepřátelství některých politiků k Německu pro
evropskou diskusi uvnitř strany přeceňovat. Především v důsledku toho, že se jedná o jev
starší než změna názoru konzervativců na integraci, se zdá pravděpodobnější varianta, že
ačkoli jistého významu v evropské debatě nabylo, nejednalo se o nejvýznamnější faktor, který
by vedl k tak zásadním sporům. Oživení těchto sentimentů na přelomu 80. a 90. let považuji
spíše za průvodní jev znovusjednocení Německa. Dále je třeba říci, že antiněmectví
Thatcherové a dalších čerpá z již zmiňovaných starších kořenů.

4.3.3. Ekonomický program thatcherismu
Hospodářství bylo jednou z hlavních oblastí, na kterých byl thatcherismus postaven. V
období vlády Margaret Thatcherové došlo vybudování image Konzervativní strany jako strany
kapitálu, která v ekonomických otázkách vystupuje kompetentněji než její protivníci.88 Tento
pozitivní obraz strany byl narušen takzvanou černou středou (16.9.1992), která značně
poškodila reputaci Johna Majora i strany jako celku. Major, který Británii do Evropského
měnového systému v roce 1990 přivedl, musel také její účast v roce 1992 nuceně ukončit.
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Thatcherovci, pro které představovalo fiasko s EMS zadostiučinění, tento den nazvali „bílou
středou".89 Zároveň v souvislosti s černou středou thatcherovci rozpoutali nové kolo
vnitrostranické občanské války. Tento konflikt thatcherismu se na poli hospodářství vyvinul
hlavně v souvislosti se snahou některých zemí rozšířit evropské pravomoci do oblastí, které
byly ve Spojeném království vnímány jako výlučně národní. Těmi se již částečně zabývá
kapitola spillover efekty a týkají se hlavně sociálních otázek nebo odborů. Přesto je třeba
doplnit k této problematice několik poznámek.
V období po přijetí Jednotného evropského aktu se převažující směr evropské
integrace s thatcherismem neshodoval v otázce, do jaké míry by otázky z oblasti sociálních a
kolektivních práv měly být řešeny na celoevropské úrovni. Hlavní problém nespočíval v
konkrétních krocích na poli sociální politiky, jako spíše v možnostech, které otvíral Jednotný
evropský akt. Například právně nezávaznou Sociální chartu odmítla Thatcherová v roce 1989
podepsat, za což byla ve straně tvrdě kritizována.90 V Dolní sněmovně argumentovala
premiérka slovy: „Sociální charta by znamenala více regulace a představovala by zátěž pro
náš průmysl a podnikání. Učinilo by to náš průmysl méně konkurenceschopným a znamenalo
by to ztrátu pracovních míst, kterých jsme za stejnou dobu vytvořili více něž jakákoli jiná
země Evropy."91 Mezi další problémové oblasti, které - ačkoli daleko od své realizace vzbuzovaly emoce, patřily úpravy evropských politik přijaté jako reakce na vznik jednotného
trhu. Jako sopečnou explozi popsal Charles Powel, zahraniční poradce Thatcherové, reakci
premiérky na jeden z projevů, který pronesl Jacques Delors. Delors v něm vyjádřil přání, aby
ekonomická efektivita spojená s jednotným trhem byla doplněna o nová sociální práva na
evropské úrovni.92 Předseda Evropské komise k tomu dále poznamenal, že součástí
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jednotného trhu musí být adekvátní úroveň sociálních práv, která by vyvážila některé
negativní efekty, které s jeho zavedením souvisí.93 Počítalo se se zavedením a vyjednáváním o
kolektivních smlouvách a úpravou některých aspektů pracovního práva na celoevropské
úrovni.94 Deregulace ekonomiky a zmenšení role odborů byly přitom považovány za jeden z
nejvýraznějších výsledků programu thatcherismu. Během vlády Margaret Thatcherové došlo k
radikálnímu poklesu vlivu odborů. Počet jejich členů se snížil ze třinácti na devět milionů.95
Ruku v ruce s tímto trendem pokračovalo zvyšování produktivity práce. Zatímco na počátku
desetiletí byla Velká Británie v produktivitě na chvostu Evropy, na jejím konci již byla
považována za jednu z nejlepších evropských destinací pro přímé investice. Simon Jenkins
uvádí příklad automobilového průmyslu, který se z pozice nejméně výkonného dostal v rámci
Evropy na první místo v produktivitě práce.96
Plánovaná regulace těchto oblastí na evropské úrovni proto byla pro některé
konzervativní politiky nepřijatelná. Ti spatřovali v Delorsově programu krok zpátky, který
„zadními dveřmi" vracel do Británie přeregulovanost evropských institucí.97 Od svého modelu
ekonomiky nemínili thatcherovci ustoupit: „Není potřeba, aby Spojené království opustilo
EHS, postačí jenom, když se zbytek Evropy přizpůsobí britskému ekonomickému modelu.“98
Tato část práce analyzovala, jakým způsobem se hospodářská politika thatcherismu
dostala do sporu s konzervativní vládní linií v souvislosti s evropskou integrací. Problémy
působily především pokusy o zásahy do sféry odborů a sociální oblasti. I přestože plány
evropských politiků v této oblasti zůstávaly většinou nerealizované, vzbuzovaly negativní
reakce té části Konzervativní strany, která se hlásila k thatcherismu. Ti považovali většinu
podobných opatření za krok zpět do stavu, ze kterého vyvedla Thatcherová Británii teprve
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před nedávnou dobou. Z jejich pohledu se jednalo o přímý útok na některé klíčové body
programu thatcherismu. Zásahy do těchto oblastí byly považovány za nepřípustné vměšování
se evropské integrace do čistě národních kompetencí.

4.3.4. Suverenita
Drtivá většina zastánců thatcherismu sdílela názor, že suverenitu není možné sdílet.
Tento názor se v podstatě překrývá s obecným sporem uvnitř strany, který je popsán v kapitole
Suverenita. Zároveň se jím částečně zabývá předchozí kapitola. Z tohoto důvodu není potřeba
se mu znovu věnovat.

5. Závěr
Konzervativní strana prošla přibližně mezi Jednotným evropským aktem a
Maastrichtskou smlouvou obdobím, ve kterém se téma evropské integrace stalo velice
konfliktním a vytvořilo jednu z hlavních vnitrostranických dělících linií. V této práci jsem
analyzoval faktory, které stály za těmito spory. V první části jsem se věnoval rozdílným
konceptům vnímání evropské integrace. Závěrem této kapitoly bylo zhodnocení významu
Jednotného evropského aktu, který z pohledu integrace představoval významný posun (skok)
ve směru pozitivní integrace. V důsledku této proměny povahy integrace se tento dokument
stal bodem zlomu, od kterého se většina konzervativců začala k evropskému integračnímu
procesu stavět negativně.
Další části práce analyzovaly již konkrétní faktory, které stály u zrodu
vnitrostranického konfliktu. V průběhu práce se ukázalo, že rozdílné názory na sdílení
suverenity s evropskými institucemi hrály v tomto procesu klíčovou úlohu. Jednotný evropský
akt byl mnohými politiky vnímán jako dokument, připravující půdu pro zásahy s cílem omezit
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suverenitu Spojeného království. V této souvislosti to byla zejména prohlubující se integrace v
oblasti měnové politiky a příprava jednotné měny, která byla mnohými politiky považována
za neslučitelnou s ideou národní suverenity. Stejně tak se ukázalo, že thatcherismus i
premiérka samotná měli na proměnu strany velký vliv. Takzvané spillover efekty nebo
konflikt s ekonomickým modelem thatcherismu představovaly relevantní faktory při diskuzi o
evropské integraci. Otázka antiněmectví Thatcherové se oproti tomu jeví jako méně důležitá.
Antiněmectví premiérky i členů strany pramení především ze zkušenosti s druhou světovou
válkou. Dále pak souvisí s negativně vnímanou rolí Bundesbanky při vystoupení Británie z
EMR. Nicméně význam protiněmeckých nálad neměl na diskuzi uvnitř Konzervativní strany
větší vliv. Stejně tak se neprokázalo, že by postavení Spojeného království ve světě
představovalo příčinu sporů ve straně. V období po podepsání Jednotného evropského aktu
sice probíhaly spory o obecnější definici zahraničně-politické orientace země (například její
vazba na USA), nicméně pravděpodobnější je varianta, že tato tématika byla využita pro
získání argumentů pro již probíhající konflikt a to na obou stranách. Faktory jako vazba na
USA vykazují dlouhodobější charakteristiky a jak se v kapitole o bombardování Tripolisu
ukázalo, jsou často dokonce nezávislé na straně, která je momentálně u moci.
Ačkoli příčiny sporu o evropskou integraci byly přítomny především uvnitř strany,
následky se projevily navenek devastujícím účinkem, který Konzervativní stranu uvrhl do
zatím nejhlubší krize v její existenci. The Daily Telegraph k tomu poznamenal:
„Konzervativní strana je jako dinosaurus s malou hlavou a velkým tělem. Zatímco hlava je
eurooptimistická, tak tělo je euroskeptické. Poučení z éry dinosaurů nám říká, že kdo se
nepřizpůsobí, ten vymře."99
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